


Kriteriji za izbor: 
• povprecna ocena studija ob oddaji prijave no razpis,
• kratko motivacijsko pismo,
• poznavanje jezika izvajanja pedagoskega procesa no tuji instituciji,
• kot dodatni kriterij se lahko upostevajo obstudijske dejavnosti in drugi dosezki

no podrocju studija.

Kriteriji so definirani no podlagi priporocil Evropske komisije za program Erasmus+ in no 
podlagi vodstva fakultete. 0 izboru kandidatov no predlog Komisije za mednarodne 
izmenjave (KMI) odloca dekan. 

S pridobitvijo statusa Erasmus+ studenta ima student moznost pridobiti Erasmus+ 
dotacijo. Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroske bivanja v tujini in ne pokrije stroskov 
v celoti. Stroske izmenjave nod Erasmus+ dotacijo v zvezi bivanjem v tujini v casu 
izmenjave krije student sam. 

Fakulteta ima za studijsko leto 2019/ 20 odobrene 3 mobilnosti studentov. 

Stevilo razpolozljivih mest, visina mesecne dotacije in stevilo odobrenih mesecev 
dotacij po posameznem studentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od visine 
odobrenih sredstev Nacionalne agencije CMEPIUS. 

Dezela gostiteljica Mesecni 
znesek (€) 

Skupina 1 - Proqramske drzave orograma z visokimi stroski bivania 
Danska, Finska, lslandija, lrska, Luksemburg, Lihtenstajn, 520 € 

Norveska, Svedska, Zdruzeno kraljestvo 
Skupina 2 - ProQramske drzave s sredniimi stroski bivania 
Avstrija, Belgija, Ciper, Grcija, Nemc:ija, Nizozemska, 470€ 

PortuQalska, Spanija, Malta, Francija, ltalija 
Skupina 3 - ProQramske drzave z niziimi stroski bivania 
Bolgarija, Hrvaska, Ceska republika, Estonija, Latvija, Litva, 420€ 

Madzarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija, 
Slovaska, Turc:ija 

Visina in stevilo odobrenih mesecev dotacije po posameznem studentu bosta 
predvidoma dolocena najkasneje v avgustu 2019. Prijavljeni studenti bodo o tern 
obvesceni no elektronski naslov, ki go bodo navedli v prijavnem obrazcu. 

Studenti iz socialno deprivilegiranega okolja bodo lahko zaprosili za dodatek (osnova 
za dodelitev je ustrezna odlocba/potrdilo Centro za socialno delo). 

Studenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko 
zaprosili za dodatna financna sredstva. 

Dodatno k Erasmus financni dotaciji so lahko studenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega 
sklada RS za razvoj kadrov in stipendije dolocene pogoje, od studijskega leta 



2018/2019 naprej pridobili se dodatno stipendijo v visini 64 EUR/mesec na 
osnovi razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in stipendije. Ce bo razpis objavljen 
tudi za studijsko leto 2019/2020, bo znano predvidoma julija 2019. 

Studenti Erasmus+ imajo moznost uporabe "Online Linguistic Support" (OLS) Evropske 
agencije EACEA studentom. Povezava do predstavitve OLS. 

FIS bo prijave zbiral do 26.7.2019. To je rok, ko mora prijava prispeti na naslov: 

Fakulteta za informacijske studije v Novem mestu 
»za ERASMUS+«
Ljubljanska cesta 31 a
8 000 Novo mesto

Prijava se lahko vlozi osebno v referatu fakultete ali poslje na e-naslov: 
erasmus@fis.unm.si, kjer v Zadevo vpisete »Erasmus izmenjava z namenom studija 
2019/2020«. 

Vee informacij: erasmus@fis.unm.si 

Razpis je objavljen na spletni strani http://www.fis.unm.si/, na oglasni deski FIS in v VISu. 

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIS prejemal 
dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. 

Datum objave: A\. Co . la\� 

prof. dr. Dejan Jelovac 
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