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„incoming“ študenti in programi
mobilnosti

„INCOMING“ študenti = študenti, ki del svojega študija opravijo na
UP

PROGRAM ERASMUS+:
- „programske“ države,
- „partnerske države“ - mednarodna kreditna mobilnost
CEEPUS (Central European Exchange Programme For University
Studies)

BILATERALE (meddržavni sporazumi)
BILATERALNI SPORAZUMI UP

„incoming“ študenti in programi
mobilnosti
UP ima sklenjenih 75 bilateralnih sporazumov z univerzami iz naslednjih držav:
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=94
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Italija (12)
Avstrija (2)
Hrvaška (5)
Bosna in Hercegovina (8)
Srbija (6)
Črna gora (1)
Poljska (3)
Latvija (1)
Finska (1)
Španija (1)
Kosovo (1)
Ciper (1)
Izrael (1)
Indija (3)
Japonska (1)
Ukrajina (1)
ZDA (7)
Tajvan (4)
Mehika (3)
Čile (1)
Republika Makedonija (1)
Avstralija (1)
Rusija (3)
Južna Koreja (1)
Kitajska (3)
Francija (1)

novo programsko obdobje 2014-2020
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli
stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini (UP),
študenti so oproščeni stroškov šolnine v tujini, se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti,
dogovorjene s Študijskim sporazumom.
Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima UP ali posamezna fakulteta UP
sklenjen Erasmus+ sporazum o mobilnosti.
Za namen opravljanja študijske izmenjave morajo biti v času mobilnosti na svoji
matični instituciji vpisani v najmanj 2. letnik dodiplomskega študija.

novo programsko obdobje 2014-2020
Trajanje:
Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (tj.
na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju).
Iz katerih držav lahko prihajajo študenti („programske“ države):
– Iz držav članic EU, držav EFTA (Liechtenstein, Norveška, Islandija), Turčije in
Makedonije

Možnost pridobitve finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ti. ERASMUS+
DOTACIJA – s strani matične institucije incoming študenta).
Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije
stroškov v celoti.
Študenti s posebnimi potrebami lahko ob Erasmus+ dotaciji prejmejo dodatna finančna
sredstva s strani njihove matične institucije.

CEEPUS
Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev
CEEPUS – Central European Exchange Program for University
Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995.
V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih
držav:
Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka,Črna
Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska,
Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbije.

• CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo
ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena
področja.
• Študenti lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je
njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država
prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo
ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti! Mreža
zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na
partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

• www.ceepus.info

Osnovni pogoji

Študent
• končana dva semestra študija
• omejitev starosti: do 35 let
• državljanstvo ene od držav CEEPUS
• podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
• dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali
največ 10 mesecev
• v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja
lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)

Prijava in izvedba mobilnosti
• CEEPUS freemover študenti:
Študenti institucij iz upravičenih držav programa CEEPUS, ki se
Ceepus mobilnosti na UP udeležijo zunaj mrež.
Prijavo odda do 30. novembra za letni semester.
CEEPUS štipendija (scholarship) krije strošek bivanja (v Sloveniji 286
€), posebej študentu ministrstvo krije strošek nastanitve v študentskem
domu, osnovno zavarovanje (za ne-EU študente, v kolikor dotični
meddržavni bilateralni sporazum ne določa drugače), brezplačna
ureditev prvega dovoljenja za začasno prebivanje - na
veleposlaništvu/konzulatu RS)

Več info: nacionalna agencija CMEPIUS,
www.cmepius.si

Prijava in izvedba mobilnosti
• Študent se registrira na spletni strani programa CEEPUS.
• Izpolni internetno prijavo: izbere mrežo, matično institucijo, institucijo
gostiteljico (UP), želeno obdobje in trajanje izmenjave.
• Prijavo odda “on-line” do 15. junija za zimski in do 30. oktobra za
letni semester.
• Študentovo prijavo mora najprej odobriti lokalni koordinator na
matični instituciji, nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi,
zadnja dokončna dodelitev CEEPUS štipendije pa je v rokah
nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici. Vse to poteka
elektronsko, preko CEEPUS internetne strani.

• Več info: nacionalna agencija CMEPIUS,
www.cmepius.si

BILATERALE - Bilateral scholarships

Razpis 2016/17: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx
Za državljane:
Bosne in Hercegovine, Bolgarije
Grčije, Madžarske
Izraela, Italije
Japonske, Mehike
Črne gore, Poljske,
Kitajske, Makedonije
Rusije, Srbije
Slovaške, Švice in Turčije

Prijava na mobilnost
Incoming študent se najprej prijavi na svoji matični instituciji in po izboru, v predpisanem
roku odda prijavo Univerzi na Primorskem:
Za 1. semester/celo akademsko leto : 15. junij
Za 2. semester: 15. november
Spletna stran UP: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=95
(zavarovanje, vstop v RS)

Application Procedure for Exchange Students
ON-LINE APPLICATION PROCEDURE: https://vis.upr.si/studij/studexchange/
Welcome Day (1. dan semestra)
Welcome Guide: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=4
(ang. stran)
ŠOUP, mreža ESN: http://www.soup.si/sl/novice/2012/09/18/esn-primorska
SUBVENCIONIRANA PREHRANA: http://www.soup.si/sl/sociala

Mednarodna mobilnost študentov

•
•

Erasmus+: veliko “Incoming” študentov iz Poljske, Češke, Francije, Španije.
CEEPUS – članice UP, ki sodelujejo: UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ - Turistica.

Mednarodna mobilnost študentov

Hvala za pozornost! ;)

