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študijske izmenjave in 
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KONTAKTI
Koordinatorka Erasmus mobilnosti na UP FVZ: 

KARMEN ZAZIJAL

international@fvz.upr.si

karmen.zazijal@fvz.upr.si

05/66-26-477

Institucionalna koordinatorka 

Erasmus mobilnosti na UP (štipendije): 

PETRA ZIDAR

erasmus.studenti@upr.si
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KOORDINATORJI ZA MEDNARODNO 

MOBILNOST PO KATEDRAH

Katedra za zdravstveno nego:

Pred. Kristina Martinović: 

kristina.martinovic@fvz.upr.si

Katedra za prehransko svetovanje - dietetiko:

Doc. dr. Tamara Poklar Vatovec: 

tamara.vatovec@fvz.upr.si

Katedra za aplikativno kineziologijo:

Izr. prof. dr. Nina Mohorko: 

nina.mohorko@fvz.upr.si

Katedra za fizioterapijo:

Doc. dr. David Ravnik: 

david.ravnik@fvz.upr.si

mailto:kristina.martinovic@fvz.upr.si
mailto:tamara.vatovec@fvz.upr.si
mailto:nina.mohorko@fvz.upr.si
mailto:david.ravnik@fvz.upr.si


Objava razpisa za Erasmus+ mobilnost 

študentov: 

• Januarja/februarja (za mobilnosti v 

naslednjem študijskem letu)

• Dodatni razpis septembra.

Več info: www.upr.si

ter na spletni strani naše fakultete, VIS-u    

in na oglasnih deskah.

http://www.upr.si/


ZAKAJ ŠTUDIJ V DRUGIH 

DRŽAVAH EU

• Osebnostna rast in samostojnost

• Nove socialne mreže

• Medkulturno razumevanje

• Utrjevanje jezika

• Večja zaposljivost

• Nove vsebine, nova znanja

• Evropska enotnost

• Življenjska izkušnja



MOBILNOST ŠTUDENTOV 

ZA ŠTUDIJ

2-12 mesecev

Pogoj za udeležbo: status 

študenta

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

2-12 mesecev

Pogoj za udeležbo: status 

študenta oz. možnost 

mobilnosti tudi po diplomi 

– študent se prijavi v 

zadnjem letniku študija 

(izmenjava 1 leto od dneva 

diplomiranja/magistriranja)



SODELUJOČE DRŽAVE

PROGRAMSKE DRŽAVE

• države članice EU (EU28)

• Norveška

• Islandija

• Lichtenstein

• Turčija

• Srbija

• Republika Severna 

Makedonija



IZMENJAVE 2023/2024

Lahko potekajo med 1. 6. 2023 in 

30. 10. 2024.



ŠTUDIJSKA IZMENJAVA
Se lahko izvaja na tujih institucijah, s 

katerimi ima UP FVZ sklenjen Erasmus+ 

bilateralni sporazum (seznam partnerskih 

institucij UP FVZ je objavljen na spletni 

strani www.fvz.upr.si pod Mednarodna 

mobilnost – Erasmus bilateralni sporazumi)

http://www.fvz.upr.si/


Pred odhodom študent pripravi Študijski sporazum

(Learning Agreement for Studies / Traineeships) –

Online Learning Agreement https://learning-

agreement.eu/

https://learning-agreement.eu/


POMEMBNO: Udeleženec je dolžan pred odhodom na 

mobilnost preveriti in si urediti: 

• kritje zdravstvenega zavarovanja, 

• kritje zavarovanja odgovornosti (kritje škode, nastale, 

zaradi študenta na delovnem mestu) in

• nezgodno zavarovanje v zvezi z nalogami študenta (ki 

zajema vsaj škodo, povzročeno študentu na delovnem 

mestu) ter hraniti dokazila o tem, ki jih je dolžan 

predložiti na poziv matične institucije (UP).



PRIJAVA NA RAZPIS
Prijava kandidata mora vsebovati:

prijavnico: spletna prijavnica je za študente UP dostopna na spletni 

strani VIS-a 

kratek življenjepis (obvezna uporaba Europass življenjepisa, ki je 

objavljen na http://www.europass.si), v SLO ali ANG jeziku,

motivacijsko pismo, v katerem kandidat ustrezno utemelji razloge za 

mobilnost in izbrano destinacijo ter predvideni učinek te izkušnje na 

razvoj veščin in kompetenc ter na osebni razvoj) (max. 1-2 tipkani 

strani), v SLO ali ANG jeziku; 

dokazilo o znanju tujih jezikov: 

- Za študente, ki so že opravili izpit iz tujega jezika na UP FVZ ali so 

izpit iz tujega jezika opravili na maturi, bo komisija sama pridobila 

dokazila o znanju tujega jezika (oceno na izpitu ali maturitetno 

spričevalo).

- Ostali študenti lahko priložijo drugo potrdilo, iz katerega

je razvidno znanje določenega jezika. 

http://www.europass.si/


IZBOR KANDIDATOV

Izvede Komisija za mednarodno sodelovanje 

UP FVZ

O rezultatu (ne)izbora boste obveščeni 

najkasneje v 3 tednih od zaključka razpisa!



ERASMUS FINANČNA POMOČ
Študentom se lahko dodeli Erasmus dotacijo, ki pomaga kriti stroške poti in bivanja. Izplačilo

Erasmus+ nepovratnih sredstev se izvrši po podpisu sporazuma o sredstvih v dveh obrokih: 80%

pred odhodom, 20% po povratku in predložitvi vse dokumentacije.

Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade 
diplomante Univerze na Primorskem (UP)

Mobilnost z namenom študija 

(SMS)

Višina zneska štipendije 

(EUR/mesec) 

Mobilnost z namenom 

praktičnega usposabljanja 

(SMP)

Višina zneska štipendije 

(EUR/mesec) 

Skupina 1 

Programske države z 

visokimi stroški bivanja 

Danska, Finska, Islandija, Irska, 

Luksemburg, Lihtenštajn, 

Norveška, Švedska

600 750

Skupina 2 

Programske države s 

srednjimi stroški bivanja 

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, 

Nemčija, Nizozemska, 

Portugalska, Španija, Malta, 

Francija, Italija

600 750

Skupina 3 

Programske države z nižjimi 

stroški bivanja 

Bolgarija, Hrvaška, Češka , 

Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Severna Makedonija, 

Poljska, Romunija, Slovaška, 

Turčija, Srbija

540 690



VRNITEV

Obvezno se morate posloviti od lokalnega

koordinatorja;

Sami odgovarjate za dostavitev potrebne

dokumentacije najkasneje v 30ih dneh po vrnitvi (če

je ne dostavite, ne bo možno priznanje opravljenih

aktivnosti in nakazilo zadnjega dela štipendije);

Izpolniti in oddati morate poročilo na UP;

Od vas pričakujemo kratek opis izmenjave (PPT

predstavitev).



Hvala za pozornost!

Enjoy your Erasmus+ 

experience abroad!


