
                                                                                                                                                           

                                                                                                                    

 
   

 
INSTITUCIONALNI NAČRT Erasmus mobilnosti posameznikov 
Pogodbeno leto: 2008 
 
Institucija: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 
Erasmus koda: SI LJUBLJA08 
Številka Erasmus univerzitetne listine: 236135-IC-1-2007-1-ERASMUS-EUC-1 
 
Erasmus institucionalni koordinator: prof. dr. Aleksander Zidanšek 
 
A. Politika Erasmus mobilnosti posameznikov v pogodbenem letu 2008 
(opišite konkretne načrte in cilje za mobilnost posameznikov v upravičenem 
obdobju pogodbenega leta 2008; vključite vse tipe odobrenih mobilnosti; opišite 
povezavo med mobilnostmi različnih tipov, če ta obstaja) 
Prednostni cilj bo mobilnost študentov, kjer bomo pospeševali predvsem izmenjavo na 
področju predmeta individualno raziskovalno delo, ki ga izvajamo v 2., 3. in 4. letniku 
podiplomskega študija. Kandidati bodo na tuji univerzi dobili svojega lokalnega mentorja, s 
katerim se bodo dogovorili za izvedbo študijskega programa in poleg navedenega predmeta 
vpisali tudi predmete, ki jih bo priporočil lokalni mentor. Načrtujemo izvedbo do osem 
izmenjav, prednost pa bodo imele tiste univerze, za katere bo izražen večji interes naših 
študentov. 
 
Pri izmenjavi profesorjev bo prednostni cilj kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela, 
zato bomo pospeševali predvsem izmenjavo s tistimi vrhunskimi tujimi univerzami, kjer 
bodo naši profesorji dobili dodatne izkušnje, relevantne za izvedbo naših študijskih 
programov. Pri izvedbi izmenjave bomo sledili ciljem v bilateralnih sporazumih, ki jih pred 
podpisom obravnava in odobri senat šole. Načrtujemo izvedbo izmenjav po vrstnem redu, 
kot bodo profesorji podajali predloge, in sicer do izrabe prostih sredstev, in sicer 
predvidoma do osem izmenjav.  
 
Pri izmenjavi učnega osebja bo prednostni cilj dvig kakovosti pedagoškega in 
raziskovalnega dela, zato bomo pospeševali predvsem izmenjavo s tistimi vrhunskimi tujimi 
univerzami, kjer bo naše učno osebje dobilo dodatne izkušnje, relevantne za izvedbo naših 
študijskih programov. Pri izvedbi izmenjave bomo sledili ciljem v bilateralnih sporazumih, 
ki jih pred podpisom obravnava in odobri senat šole. Načrtujemo izvedbo izmenjav po 
vrstnem redu, kot bo učno osebje podajalo predloge, in sicer do izrabe prostih sredstev, in 
sicer predvidoma do šestnajst izmenjav.  
 
Povezava med vsemi tremi tipi mobilnosti je v tem, da so vse izmenjave namenjene dvigu 
kakovosti pedagoškega procesa na šoli. Zato bo v načrtovanje in izvedbo procesa izmenjav 
tesno vključen senat šole. Prav tako so mobilnosti izvedene v tesni povezavi, tako da na 
primer izmenjava pedagoškega osebja vpliva na promocijo izmenjave študentov. Poseben 
primer je sodelovanje med našimi profesorji in profesorji s tujih univerz, saj pri vsaki 
izmenjavo poiščemo tudi mentorja s tuje univerze, s katerim naši mentorji tesno 
sodelujejo. 
 
B. Dotacija za sofinanciranje mobilnosti študentov 
 
B.1 Razpoložljiva pogodbena sredstva 

• za mobilnost študentov z namenom študija: 6.960,00 EUR za 8 študentov 
• za mobilnost študentov z namenom prakse:       za       študentov 



B.2 Izbor študentov 
a) Postopek izbora (opišite celoten proces od priprave razpisa do samega izbora 
študentov, odgovorne osebe za posamezen korak postopka, način komunikacije s 
študenti ipd.) 
Razpis prostih mest bo na predlog Erasmus institucionalnega koordinatorja najprej 
obravnaval senat. Po potrditvi na senatu bodo o prostih mestih obveščeni študenti po 
elektronski pošti, objava pa bo tudi na spletni strani šole med aktualnimi novicami. 
Odgovorna oseba za ta del postopka je Erasmus institucionalni koordinator. 
 
Izbor študentov za posamezno prosto mesto bo na podlagi prispelih prijav opravila 
komisija, v kateri bosta sodelovala Erasmus institucionalni koordinator in odgovorna oseba 
za sodelovanje s to univerzo, ki jo imenuje senat šole. Pri izboru je kriterij povprečna 
ocena na podiplomskem študiju (oziroma če kandidat še nima ocen, šteje ocena na 
zadnjem zaključenem študiju). V primeru, da ima več kandidatov enako povprečno oceno, 
jih komisija pozove, da v roku 7 dni pripravijo pisno izjavo o motivaciji za študij, ki 
vsebuje program študija. Nato komisija oceni predloge. Kriterij za izbor je znanstveno 
raziskovalna kakovost, ki se izkaže z največjim impakt faktorjem JCR IF (vir: Cobiss) 
objave študenta s tega področja. Če študent nima objave, komisija oceni impakt faktor, s 
katerim bi študent predvidoma lahko svoje delo objavil. Komisija izbere kandidata z 
najboljšim programom, ki se izkaže z najvišjim impakt faktorjem. Na izbor se lahko 
neizbrani kandidati pritožijo v roku 7 dni na senat šole. Odločitev senata o pritožbi je 
dokončna. Odgovorna oseba za ta del postopka je Erasmus institucionalni koordinator. 
 
S študenti se predvsem komunicira po elektronski pošti, uporablja se tudi spletna stran, v 
primeru nujnih dopolnitev vloge pa se kandidate pozove tudi po telefonu. 
 
b) Kriteriji izbora (opišite kriterije izbora, ki jih imate namen vključiti v razpis in 
uporabiti za izbor študentov) 
Pri izboru je kriterij povprečna ocena na podiplomskem študiju (oziroma če kandidat še 
nima ocen, šteje ocena na zadnjem zaključenem študiju). V primeru, da ima več 
kandidatov enako povprečno oceno, jih komisija pozove, da v roku 7 dni pripravijo program 
študija. Nato komisija oceni predlagane programe ter izbere kandidata z najboljšim 
programom.  
 
B.3 Izračun mesečne Erasmus štipendije za posameznega študenta 
Opišite:  
a) splošno politiko delitve sredstev; kriterije, ki jih boste upoštevali; način 
upoštevanja teh kriterijev; upoštevanje postavljenih omejitev 
b) način izplačevanja štipendij;  
c) politiko in način prerazporejanja neporabljenih/vrnjenih sredstev. 
Za delitev sredstev je bistvena porazdelitev razpisanih mest na tujih univerzah. Te bo 
obravnaval senat po vrstnem redu prispelih predlogov, in sicer do porabe razpoložljivih 
sredstev. Za izmenjavo študentov bo višina mesečne štipendije določena tako, da bo 
študent dobil maksimalni dovoljeni znesek, ki je predviden v pravilih ERASMUS 2008/2009 
za posamezno državo in je naveden v prilogi (Tabela 5a).  
 
Štipendijo bomo izplačali v celoti na račun študenta po zaključku izbora in po sklenitvi 
sporazuma o izmenjavi. 
 
V primeru neporabljenih ali vrnjenih sredstev bo senat šole obravnaval in razpisal 
morebitna dodatna prosta mesta. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                    

 
 
B.4 Načrt uporabe sredstev za organizacijo mobilnosti (kratko opišite za 
kakšen namen načrtujete porabiti odobrena sredstva za organizacijo 
mobilnosti) 
Uporabo sredstev za organizacijo mobilnosti bomo namenili organizacijskim 
dejavnostim za pripravo dokumentacije, pripravo in izvedbo izbora kandidatov, 
administrativno podporo našim kandidatom na tujih univerzah in tujim kandidatom 
na naši šoli. 
 
Podpis odgovorne osebe:        
(ime in priimek)  Prof. dr. Robert Blinc, dekan
 
Kraj: Ljubljana 
Datum: 22. 9. 2008 
 
 
Priloga: Tabela 5a. 



Priloga V: stran 3 od 14 

Tabela 5a: Program Vseživljenjsko učenje 2008 – mobilnost – dnevnice – najvišje tarife po državah 
gostiteljicah in kategoriji trajanja bivanja {tc "Tabela5a:ProgramVseživljenjskoučenje2008–

mobilnost–dnevnice–najvišjetarifepodržavahgostiteljicahinkategorijitrajanjabivanja " \f C \l 3} 
 

  Kategorija 1 
Kategorija 

2 

  
Trajanje 3 mesece=12 tednov ali manj 

Trajanje 
več kot 3 
mesece 

DRŽAVA GOSTITELJICA 
 (potovanje ni vključeno) (potovanje 

vključeno) 

  
Tedenska tarifa Monthly 

rate 

  

Indeks 
življenjskih 

stroškov 

Dnevna 
tarifa 

1. teden 2. teden  

od 
tretjega 
tedna 
naprej 

3 do 12 
mesecev 

Belgija – BE 100,0 209 1045 488 279 780 

Bolgarija – BG 64,1 134 670 313 179 500 

Češka republika –CZ 85,3 178 890 415 237 665 

Danska – DK 137,9 288 1440 672 384 1075 

Nemčija – DE 100,1 209 1045 488 279 780 

Estonija – EE 79,5 166 830 387 221 620 

Grčija – EL 93,3 195 975 455 260 728 

Španija – ES 102,2 214 1070 499 285 799 

Francija – FR 118,2 247 1235 576 329 922 

Irska – IE 122,0 255 1275 595 340 952 

Italija – IT 112,5 235 1175 548 313 877 

Ciper – CY 91,3 191 955 446 255 713 

Latvija – LV 76,7 160 800 373 213 597 

Litva – LT 75,5 158 790 369 211 590 

Luksemburg – LU 100,0 209 1045 488 279 780 

Madžarska – HU 76,2 159 795 371 212 594 

Malta – MT 90,6 189 945 441 252 706 

Nizozemska – NL 110,2 230 1150 537 307 859 

Avstrija – AT 106,5 223 1115 520 297 833 

Poljska – PL 76,6 160 800 373 213 597 

Portugalska – PT 91,9 192 960 448 256 717 

Romunija – RO 64,7 135 675 315 180 504 

Slovenija – SI 86,8 181 905 422 241 676 

Slovaška – SK 88,1 184 920 429 245 687 

Finska – FI 116,6 244 1220 569 325 911 

Švedska – SE 114,9 240 1200 560 320 896 

Združeno kraljestvo – UK 139,4 291 1455 679 388 1086 

Islandija – IS 114,6 240 1200 560 320 896 

Lihtenštajn – LI 120,3 251 1255 586 335 937 

Norveška – NO 139,2 291 1455 679 388 1086 

Turčija – TR 74,6 156 780 364 208 582 
 




