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PREDSTAVITEV PROGRAMA  ERASMUS 

 V okviru Evropske Unije poteka na področju izobraževanja in 

usposabljanja program Vseživljenjsko učenje (VŽU). 

 

 Temeljni cilji VŽU: 

 družba s trajnostnim gospodarskim razvojem 

 visoko kakovostnim znanjem in inovativnost državljanov 

 kakovostna delovna mesta za prihodnje generacije 

 kvaliteten kader z medkulturnimi kompetencami (zmožnost 

ustreznega in učinkovitega komuniciranja z ljudmi drugih kultur)  

 

 Program ERASMUS je sektorski program v okviru VŽU; 

 

 Temeljni cilji se uresničujejo  preko različnih oblik MOBILNOSTI;  
 

  

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


 Države: 
 28 držav članic EU  

 države EFTA: Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Švica 

 Turčija 

 Preko 3000 inštitucij   

 SLO: 52 inštitucij (25 VSŠ) 

 ŠC Kranj – razširjena Erasmus univerzitetna listina 
(od 2007/08 - izpolnjevanje pogojev) 

PREDSTAVITEV PROGRAMA  ERASMUS 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


 Mobilnost študentov (outgoing/incoming)  

 Za študij (SMS- Student Mobility for Studies) 

 v 2. letniku študija (status študenta na VSŠ ŠC Kranj) 

 trajanje od 3-12 mes,  

 na partnerski inštituciji, nosilki EUC 

 Za praktično usposabljanje (SMP- Student Mobility for placement) 

 1. letniku študija (status študenta na VSŠ ŠC Kranj) 

 trajanje 3-12 mes, za VSŠ  min  2 mes 

 v podjetje iz stroke  študenta  

 Mobilnost zaposlenega osebja (outgoing/incoming) 

 poučevanje predavateljev (STA) na nosilki EUC 

 najmanj 5 ur  

 tuji strokovnjaki iz podjetjih izvajajo strokovna predavanja na nosilki 

EUC (najmanj 5 ur) 

 usposabljanje zaposlenih v podjetja (STT)  

 5 delovnih dni - 6 tednov. (podjetja, delavnice, seminarji, konference) 

 

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA  ERASMUS 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ 

V ŠČ KRANJ IZVEDENIH 33 MOBILNOSTI (OD 08/09) 

 

 Mobilnost študentov = 9 
 študij (SMS- Student Mobility for Studies) 0 

 praktično usposabljanje SMP: out-going 7  

 praktično usposabljanje SMP: in-coming 2 

 

 Mobilnost zaposlenega osebja = 24 
 poučevanje predavateljev (STA) na nosilki EUC - 0 

 tuji strokovnjaki iz podjetjih - strokovna predavanja 3 

 usposabljanje zaposlenih v podjetja  (21) 

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ - udeleženci 

Vse (33) izvedene mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj po letih 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ - podjetja 

Vse (33) mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj po letih in podjetjih 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ – v tujini 

Vse (31) OUTGOING mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj po letih in državah 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ - gosti 

Vse (5) INCOMING mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj po letih in državah 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ - ŠTUDENTI 

- 7 študentov na SMP v tujino  

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA ŠC KRANJ - ZAPOSLENI 

- vsi (21) zaposleni na praktičnem usposabljanju po letih in državah) 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ –  

 

 

 spletna stran  VSŠ;  

 ARHIV DOGODKOV 

 poročila o izmenjavah s fotogalerijo 

 pomembne informacije 

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ – 2013/14 

 JAVNI RAZPIS – odprt do 31.1.2014 oz. do 

zapolnitve mest 

 objava na http://www.sckr.si/vss + oglasna deska   

 1 študent na študij (SMS), za 3 mes 

 3 študenti na praktično usposabljanje (SMP) za 2 mes  

 3 zaposleni na poučevanje (ali iz podjetij)  

 3 zaposleni na usposabljanje v podjetje  

 druge trenutne aktivnosti 

 priprava končnega poročila (vsebinski, finančni del) 

 ažuriranje spletnih strani  

 izvajanje promocije po letnikih in programih 

(POMOČ!) 

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php
http://www.sckr.si/vss


ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ – NOVOSTI 

 novo obdobje 2014 – 2020  

 14 mrd € , 5 mio oseb,  zaprosilo 4577 v EU, 63 v SLO  

 

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ – NOVOSTI 

 mobilnost posameznikov združena za vse nivoje 

izobraževanja 

 

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ – NOVOSTI 

 večji nadzor nad izvajanjem vsebine in porabo sredstev 

 Cmepius – Nakvis: zunanja presoja  

 MERILA KAKOVOSTI INTERNACIONALIZACIJE (6 področij presoj)  

 razširjen nabor sodelujočih držav: 

 

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php


 http://www.cmepius.si (nacionalna agencija za SLO- vsa 

pravila, obrazci in osnutki pogodb); 
 

   http://www. sckr.si/vss (interne informacije o poteku  

projekta na VSŠ ŠC KRANJ: JAVNI RAZPIS, poročila posameznih 

mobilnosti, aktualne novice) 

 

  Oglasna deska  
 

  Osebno:  ERASMUS KOORDINATOR ZA VSŠ  ŠC KRANJ 

 Pisarna 279; Nastja Beznik, univ. dipl. org. dela  

 mail:  nastja.beznik@guest.arnes.si) 
 

 

 

ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ – 

INFORMACIJE  

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php
http://www.cmepius.si/
http://www.cmepius.si/
http://www.tsckr.si/vss
http://www.tsckr.si/vss


 

   http://www. sckr.si/vss (interne informacije o poteku  

projekta na VSŠ ŠC KRANJ: JAVNI RAZPIS, poročila posameznih 

mobilnosti, aktualne novice) 

 

  Oglasna deska  
 

  Osebno:  ERASMUS KOORDINATOR ZA VSŠ  ŠC KRANJ 

 Pisarna 279; Nastja Beznik, univ. dipl. org. inf. 

 mail:  nastja.beznik@guest.arnes.si) 
 

 

 

ERASMUS NA VSŠ ŠC KRANJ – 

INFORMACIJE  

http://www.tsckr.si/tsc/vss/index.php
http://www.tsckr.si/vss
http://www.tsckr.si/vss

