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RAZPIS ERASMUS+  

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V TUJINI V Š.L. 2022/23 

Višja strokovna šola BIC Ljubljana v letu 2022/23 razpisuje 12 Erasmus+ dotacij1. S tem rednim 
in izrednim študentom in študentkam BIC Ljubljana omogoča, da praktično izobraževanje 
opravijo v tujini. Mobilnosti se lahko udeležijo tudi mladi diplomanti (prakso v tujini zaključite 
v roku enega leta od datuma po diplomiranja). 

Mobilnost za prakso traja 2-3 mesece. Na prakso lahko študent/ka odide v katerokoli podjetje 
ali organizacijo s področja živilske stroke oziroma s področja gostinstva in turizma, delovno 
mesto in delodajalca pa mora odobriti vaša svetovalka za prakso.  

Mobilnost se izvaja v času, ki je namenjen opravljanju prakse. Pogoj za študente programa 
gostinstvo in turizem pred odhodom v tujino je opravljenih 80 ur prakse v okviru MIC-a na BIC 
Ljubljana. Praksa in ostale študijske obveznosti (pogoji za napredovanje v višji letnik oziroma 
pogoje za ponavljanje letnika) morajo biti zaključene najkasneje do konca študijskega leta 
2022/23.  
 
Študentom Erasmus+ za 3 mesece pripada mesečna Erasmus+ dotacija. Višina dotacije 
(štipendije) je odvisna od ciljne države mobilnosti. 
 

 Država gostiteljica Mesečni znesek 

Skupina 1 Programske države z 

višjimi življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, 

Luksemburg, Norveška, Švedska  
600 

Skupina 2 Programske države s 

srednje visokimi življenjskimi 

stroški 

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, 

Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, 

Portugalska, Španija  

600 

Skupina 3 Programske države z 

nižjimi življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, 

Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, 

Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika 

Severna Makedonija, Turčija, Srbija 

540 

Dodatek 1: študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 150 €/mesec  
IN v primeru, da je študent upravičen dodatek 2.  
Dodatek 2: dodatno sofinanciranje lahko prejmejo študenti iz okolja z manj možnostmi (250 
€/mesec). Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v okviru Operativnega 
programa 2021-2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 mesti za študentsko prakso v tujina iz projekta KA1-HED-31/2021, 10 v tekočem projektu KA131-HED-0013/2022 
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JEZIKOVNA PRIPRAVA: 
Erasmus+ študenti bodo prejeli tudi licenco za OLS (Online Linguistic Support), ki je brezplačna 
spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programa Erasmus+. 
 
PRIJAVA NA RAZPIS  
Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami v projektno pisarno ob ponedeljkih ali četrtkih 
od 9. do 15. ure ali na e-naslov erasmusplus@bic-lj.si. Izpolnjeno prijavnico oddate najkasneje do 
13. januarja 2023. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo 
obravnavane. V primeru, da bo prijav več kot je razpisanih mest, bomo izmed vseh prijavljenih 
opravili izbor na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Prednost imajo študentje, ki na mobilnost 
odhajajo prvič. Mobilnost je možna glede na pogoje, ki jih določa država mobilnosti (pogoj C ali 
PC). 

 
KRITERIJI  
Kriteriji za izbor študentov v primeru večjega števila prijav od razpisanih mest: 

 učni uspeh (največ 50 točk), to je število opravljenih izpitov in povprečje izpitnih ocen: 
ŠT = 5 x PO x n/N 
ŠT = število točk 
PO = povprečna ocena opravljenih izpitov 
n = število opravljenih izpitov 
N = število vseh izpitov 

 znanje jezika države gostiteljice (največ 30 točk), znanje angleškega jezika 15 točk, znanje 
drugega svetovnega jezika ali jezika države gostiteljice 15 točk (točke bodo določene na 
podlagi ocene ali individualnega razgovora); 

 izkazan interes, razgovor in samoiniciativnost študenta pri iskanju mesta za praktično 
izobraževanje in organizaciji bivanja ter delovne izkušnje (največ 20 točk); študent v vlogi 
opiše razloge za mobilnost in svoj morebitni vložek pri organizaciji.  
 

Skupaj je možnih 100 točk. 
 

O izboru bodo kandidati po e-pošti obveščeni do 23. januarja 2023. 
 
Po porabi sredstev za projekte mobilnosti BIC Ljubljana, lahko študenti in osebje pridobijo 
sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem 
Skupnosti višjih strokovnih šol. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta 
objavljena na spletni strani Skupnosti višjih strokovnih šol, URL: http://www.skupnost-
vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. Na omenjeni spletni strani 
je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za 
mobilnosti. O poteku prijave se posvetujete s koordinatorko Erasmus+ na BIC Ljubljana. 
 
 
PO MOBILNOSTI 
Po vrnitvi v Slovenijo in najkasneje 1 mesec po zaključeni mobilnosti oddate potrebno 
dokumentacijo v projektno pisarno ter takrat dobite nakazan še preostanek sredstev 
Erasmus+.  

mailto:erasmusplus@bic-lj.si
https://erasmusplusols.eu/sl/about-ols/
http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
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Po opravljeni praksi se prijavite tudi na izpit PRI ter ga zagovarjate pri koordinatorici prakse v 
zato določenih izpitnih rokih.  
 
SEZNAM MOŽNIH DELODAJALCEV V TUJINI   
Nekatere povezave z delodajalci imamo že vzpostavljene. V kolikor ste zainteresirani za delo 
pri katerem navedenih delodajalcev, motivacijsko pismo prilagodite in v prijavnici navedite, za 
katero delovno mesto kandidirate. 
 
Za študente programa gostinstvo in turizem: 
1) Restavracija Lysverket v Bergnu (Norveška): delo v kuhinji; http://lysverket.no/  

2) Engø Gård hotel (Norveška): delo v kuhinji, po dogovoru tudi v strežbi: 

https://www.engo.no/?lang=en  

3) Hotel Husafell West Iceland, https://www.hotelhusafell.com/, Islandija: delo v hotelu; 

Skype razgovor (pogoj: delo 8 mesecev) 

4) Interalpen - Hotel Tyrol v Avstriji – ski/summer resort; možno delo na različnih 

delovnih mestih v hotelu; obvezno znanje nemškega jezika (B1)  

5) Loborec-Pelhan; delo na Hrvaškem, priprava turističnih programov - 

www.mojkvart.hr/Zagreb/Dubrava/Charter-Najam-brodova/Loborec-Pelhan-73358 

6) Turistična agencija v Zagrebu; Dnevnik putovanja d.o.o. turistička agencija 

7) Happy Tours London office; delo v turistični agenciji v Londonu 

8) Arabella Park Sheraton hotel München ; delo v restavraciji ter sprejemih/dogodkih: 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mucsa-sheraton-munich-arabellapark-hotel/  

Pogoji: znanje nemškega jezika, Skype razgovor  

9) Hrvaška, otok Murter - delo v kuhinji restavracije Fine Food Murter  

Za študente programa živilstvo in prehrana: 
1) Avstrija (kmetije na avstrijskem Koroškem); delo na kmetiji po izbiri 

(turistična, zelenjadarska, kmetija ki vzreja živino in pripravlja mesne produkte) 

2) Belgija (Antwerpen); delo v pralinarni Del Rey (potrebna so predhodne 

slaščičarska znanja); https://www.delrey.be/ 

3) Italija, slaščičarna Al Bom bom: https://www.facebook.com/bombomtrieste/ 

4) Hrvaška, Podravka, oddelek kontrole kakovosti, Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica 

5) Španija, podjetje, ki se ukvarja z virtualnimi degustacijami 

čokolade, https://xocolatt.com/chocolate-experts/ 

6) Irska (Cork); po dogovoru, proizvodnja sira, piva …: 

http://languageexchangeireland.com/ (agencija za iskanje prakse –> dodatni stroški) 

 

Seznam sproti posodabljamo. 
 

Izkušnje študentov, ki so praktično izobraževanje v tujini že opravljali, najdete na povezavi. 
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PRIJAVNICA ZA ERASMUS+ MOBILNOST 2022/23 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV V TUJINI 
 

 

Z izpolnitvijo obrazca ter oddajo obveznih prilog in podpisom dokumenta se prijavljam na 

Erasmus+ mesto za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini ter soglašam z uporabo 

podatkov v namene programa Erasmus+. 

 

1 Ime in priimek  

2 
Študijski program, letnik, način študija 
(redni/izredni): 

 

3 
Ste že bili v tujini preko programa 
Erasmus+? 

DA      NE 

5 
Navedite ciljno državo in želeno delovno 
mesto.  

 
 

   

 
Kraj in datum: 
_______________________ 

 
Podpis: 

______________________ 
 

 
Obvezni prilogi: 

- življenjepis oblika Europass (CV) 
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) in motivacijsko pismo v 
angleškem jeziku 

 
Izpolnjeno prijavnico s prilogami oddajte na naslov erasmusplus@bic-lj.si ali v projektno 
pisarno (Ižanska cesta 10, pritličje med U3 in U4). 
 
 
*Vsi podatki se bodo uporabljali izključno za potrebe izvajanja mobilnosti Erasmus+. 
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