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• Program EU na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014-
2020

• Mednarodna mobilnost posameznikov – KA1 

• Pogoj za sodelovanje je pridobitev ECHE listine

• Cilji: 
– izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti glede na 

potrebe trga dela

– spodbujati kakovost, poslovno odličnost, internacionalizacijo 
posameznikov, inštitucij, mednarodno sodelovanje

– spodbujati široko jezikovno in kulturno raznolikost….

Erasmsus +  splošno



Vir slike: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/11/Erasmus-_KA1_103-in108_HE.pdf



Sodelujoče države: programske / partnerske  



Izmenjave študentov  (inc - out)

Študij na šoli, nosilki ECHE listine
• v 2. letniku študija

• trajanje od 3-12 mes, na partnerski inštituciji, nosilki ECHE

• priznavanje KT v okviru opravljenega predmeta

Usposabljanje v podjetju 
• 1. letniku študija

• trajanje 2-12 mes

• priznavanje KT za PRA

 do 12 mesecev skupaj  v akademskem obdobju, možna kombinacija obeh mobilnosti 

 obvezen preizkus znanja tujega jezika pred in po izmenjavi (ne vpliva na mobilnost)

 pridobitev štipendije – SOfinanciranje



Izmenjave zaposlenih  (inc - out)

Poučevanje na šoli, nosilki ECHE listine
• od 2 dni do 2 mes v programski državi (5 dni do 2 mes  partnerski državi) 

• PRAVILO: vsaj 8 pedagoških ur / teden

Usposabljanje v podjetju 
• od 2 dni do 2 mes v programski državi (oz. 5 dni do 2 mes  partnerski državi)



Izvedene izmenjave od 07/08 do  2014_16 

Izvedenih skupaj 43 izmenjav 

Mobilnost študentov = 16

• 1 študij

• 13 praktično usposabljanje outgoing

• 2 praktično usposabljanje incoming

Mobilnost zaposlenih = 27

Nemčija, Španija, Danska, Belgija, Hrvaška, Anglija, Avstrija



Izvedene izmenjave na VSŠ ŠC Kranj po letih 



Projekt mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj



Projekt mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj



Trenutne tekoče aktivnosti na projektu 

- aktiven RAZPIS za izmenjavo (1. 6. 2014 – 31.5. 2016)

- študentka od 22. 1. 2016 na PRA za 2 mes v Španiji

- izdelava 3. vmesnega poročila za Cmepius: rok 31. 1. 2016

- kandidatura za sredstva 2016/17: rok 2. 2. 2016 

- izvedba mobilnosti 2 predavatelja na PRA (prejeti prijavi)

- izvedba 1 mobilnosti – tuje podjetje pri nas izvede 

predavanje

- Promocijske aktivnosti

- objava strokovnih prispevkov na to tematiko (arhiv dogodkov)

- Predstavitve študentom (lokalno, na ID)



Predstavitev – izhodišče za nadaljnje razgovore

Vir slike: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/11/Erasmus-_KA1_103-in108_HE.pdf
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Kontakt: osebno (pisarna 279); e-mail: nastja.beznik@guest.arnes.si

mailto:nastja.beznik@guest.arnes.si

