
VODNIK ZA PODJETJA 
 

V projektu Erasmus+, praktikanti v podjetju želimo vašemu podjetju čim bolj olajšati pridobitev 

praktikanta, zato smo postopek za vas čim bolj poenostavili.  

 

V nadaljevanju vam posredujemo osnovne informacije, s katerimi vas želimo seznaniti z osnovnimi 

pravili programa Erasmus+ in postopkom pridobitve tujega študenta ali mladega diplomanta na 

pripravništvo v vaše podjetje. 

 

1. OSNOVNA PRAVILA PROGRAMA ERASMUS+ 

 

Praktikanta lahko pridobite iz ene izmed 34 držav, sodelujočih v programu Erasmus+, države članic 

EU, Severne Makedonije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Srbije in Turčije.  

 

Erasmus praksa mora trajati najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev. Dolžino prakse lahko 

poljubno določite in jo tudi podaljšate. 

 

Praktikanti so lahko dodiplomski, magistrski, doktorski študenti, absolventi ali mladi diplomanti. Mladi 

diplomanti so študenti, ki jim podjetje pred zaključkom študija potrdi prakso, začnejo pa jo opravljati po 

zaključku študija in jo morajo zaključiti najkasneje v roku 12 mesecev po zaključku študija. V kolikor 

boste želeli praktikanta iz določenega strokovnega področja ali morda z zahtevnejšimi 

strokovnimi znanji, boste to lahko tudi natančneje specificirali v vaši najavi Erasmus prakse. V najavi 

boste lahko tudi natančneje določili druge kompetence in jezikovna znanja. 

 

Finančna sredstva: izbrani praktikanti bodo iz sredstev EU preko svoje univerze prejeli Erasmus+ 

sredstva oz. štipendijo. Mesečna štipendija za Slovenijo znaša okrog 500 EUR, kar zadošča 

študentom za kritje stroškov poti, bivanja in življenja v Sloveniji. Praktikanti uživajo tudi vse druge 

ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta, kot so študentski boni, bivanje v študentskem domu itd. 

 

Tako praktikanti podjetjem, kjer opravljajo prakso, ne predstavljajo posebnega stroška, je pa manjše 

mesečno plačilo, za kritje potnih stroškov, malice ali delovne uspešnosti, zaželeno.  

 

Univerza v Mariboru tujim študentom na praksi zagotovi namestitev in jim preko mentorstev 

domačih študentov nudi celovito pomoč na področju urejanja administrativnih zadev (prijava 

začasnega bivališča na Upravni enoti, ureditev študentskih bonov itd.) ter jim aktivno pomaga pri 

integraciji v lokalno okolje, nudi pomoč ves čas prakse in jim omogoča brezplačno udeležbo na 

tečajih slovenščine. 

 

2. POSTOPEK PRIDOBITVE PRAKTIKANTA 

 

1. Izpolnite Najavo za Erasmus prakso (Erasmus Student Work Placement), v kateri navedete  

osnovne informacije o vašem podjetju, študijsko področje študenta, znanja in druge kompetence 

ter splošno opišete prakso.  

2. Preko portala Intern in Maribor bomo promovirali vašo najavo med tujimi študenti in na tujih 

univerzah. 

3. Študenti bodo ob prijavi na vašo prakso posredovali svoj življenjepis (CV) in motivacijsko pismo. 

Zaradi velikega povpraševanja po opravljanju prakse s strani tujih študentov, bomo opravili 

pregled vseh prijav na prakso in vam v pregled in izbor posredovali samo ustrezne prijave tujih 

študentov. 

4. Izbor najbolj ustreznega kandidata bo opravilo vaše podjetje, ki lahko obsega tudi razgovor preko 

spleta (npr. Skype sestanek). Izbranemu praktikantu vaše podjetje izda potrdilo o sprejemu, t.i. 



Acceptance Letter (priloga 2). Izbrani praktikant vam bo po sprejemu poslal v potrditev opis 

prakse na dokumentu Learning Agreement for Traineeships. 

 

 

3. IZVEDBA PRAKSE 

 

Ob prihodu bomo praktikantu pomagali pri urejanju nastanitve, študentskih bonov, urejanju dovoljenja 

za začasno bivanje ter jih vključili v lokalne aktivnosti z drugimi praktikanti in študenti v mestu. Tako 

bo z naše strani urejeno vse za prihod, bivanje in življenje praktikanta v Mariboru. 

 

 

4. DODATNE INFORMACIJE - KONTAKT 

 

V primeru kakršnih koli informacij smo vam vedno na voljo na elektronskem naslovu: erasmus@um.si.    

mailto:erasmus@um.si

