
Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2022/2023 

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v študijskem letu 2022/2023: 

Javni razpis za študij študentov ERASMUS+ 2022/23    

Prijavnica se izpolni preko VISa. Ko se prijavite v sistem, prijavnico najdete pod Prijava na izmenjavo> V prijavi 
lahko navedete 3 želje. 

 

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj opraviti naslednje: 

1. Izpolniti prijavni obrazec v VIS-u. Tiskanje ni potrebno  
2. Naloženo motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh 

(Motivacijsko pismo naslovite na Komisijo za mednarodno sodelovanje ALUO) 

Rok za oddajo popolne prijave je ponedeljek, 31. 01. 2022.   

Kandidati bodo izbrani v skladu z merili, navedenimi v razpisu.  Kriteriji za vrednotenje prijav so naslednji: 
• študijski uspeh: povprečna ocena že opravljenih študijskih obveznosti (največ 10 točk) 

• motivacijsko pismo v angleškem jeziku za 1. željo študija (največ 10 točk) 

• sodelovanje v tutorskem sistemu za tuje študente (3 točke) 

• letnik študija študenta v času izmenjave: 

1. stopnja, 2. letnik 5 točk 

1. stopnja, 3. letnik 8 točk 

1. stopnja, dodatno leto 6 točk 

2. stopnja, 1. letnik 10 točk 

2. stopnja, 2. letnik 9 točk 

2. stopnja, dodatno leto 7 točk 

3. stopnja 10 točk 

Prijave, oddane po roku in nepopolne prijave se ne bodo upoštevale.  

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč 
pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska 
obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste 
institucije, s katerimi ima ALUO podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem 
študijskem letu.  

Seznam bilateralnih sporazumov 
 
Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. 
Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega 
trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v 
kvoto Erasmus+ statusa.  

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje 

Na razpis se lahko prijavi študent ALUO pod naslednjimi pogoji: 

− da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL, 

− da nima neporavnanih finančnih obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.  
 

https://www.uni-lj.si/mma/erasmus+_smssi/2021120309350603/
https://www.uni-lj.si/mma/erasmus+_smssi/2021120309350603/
https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2021/12/Erasmus-seznam-bilateralnih-sporazumov-2022-2023.pdf

