
Projektni menedžment za začetnike
7. – 8. junij 2018, Laško

Prezentacija ni del pogodbene dokumentacije Erasmus+ 2018. 



KAJ JE TO PROJEKT?
Projekt je po navadi razdeljen na posamezne faze, v okviru katerih so določeni 
posamezni cilji. 
Doseganje teh ciljev nas vodi do končnega cilja, do zastavljenih rezultatov. 

Projekt mobilnosti 
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Mobility Tool



IZVEDBA MOBILNOSTI

Pred mobilnostjo 
promocija in motiviranje potencialnih udeležencev; objava razpisa in izbirni 
postopek, obveščanje o rezultatih; sklepanje medinstitucionalnih sporazumov in 
preverjanje partnerjev; priprava na mobilnosti

Med mobilnostjo 
spremljanje v času mobilnosti, morebitne spremembe, ukrepi v primeru težav 
oz. sprememb, postopanje v primeru prekinitev, podaljšanj itd.

Po mobilnosti
evalvacija aktivnosti; priznavanje učnih izidov študentov in osebja (formalno 
in/ali neformalno); razširjanje in uporaba rezultatov 



Promocija in motiviranje potencialnih udeležencev 

Korist, dobrobit za mobilnega študenta, zaposlenega

Priprava izbranih udeležencev na samostojnost

Motiviran posameznik bo želel doseči cilj, rezultat…
Slabo motiviran posameznik bo iskal izgovor za odpoved…

PRIPRAVA NA MOBILNOST



PRIPRAVA NA MOBILNOST



PRIPRAVA NA MOBILNOST

Študenti:
Mobilnost študentov za študij: od 3 do 12 mesecev
Mobilnost študentov in mladi diplomanti za prakso: od 2 do 12 mesecev

Zaposleni:
Mobilnost osebja za poučevanje: od 2 dni do 2 mesecev
Mobilnost osebja za usposabljanje: od 2 dni do 2 mesecev

kombinacija usposabljanja in 4 ure poučevanja na teden, sicer 8 ur
osebje iz neakademske organizacije predava na VŠI

KA 103 – PROGRAMSKE DRŽAVE



PRIPRAVA NA MOBILNOST

Študenti:
Mobilnost študentov za študij: od 3 do 12 mesecev
Mobilnost študentov za prakso: od 2 do 12 mesecev

Zaposleni:
Mobilnost osebja za poučevanje: 5 dni do 2 mesecev 
Mobilnost osebja za usposabljanje: 5 dni do 2 mesecev

KA 107 – PROGRAMSKE & PARTNERSKE DRŽAVE

kombinacija usposabljanja in 4 ure poučevanja na teden, sicer 8 ur
osebje iz neakademske organizacije predava na VŠI
osebje iz partnerske VŠI se usposablja v programski neakademski 

organizaciji



KDO JE UPRAVIČEN DO ČESA? 

KA 103 KA 107

ŠTUDENTI

MESEČNA SREDSTVA
+

DODATEK ZA PRAKSO ALI DODATEK ZA 
ŠTUDENTE IZ OKOLIJ Z MANJ MOŽNOSTMI

ŠTUDENTI

MESEČNA SREDSTVA
+

SREDSTVA ZA POT

OSEBJE

SREDSTVA ZA POT
+

DNEVNA SREDSTVA

OSEBJE

SREDSTVA ZA POT
+

DNEVNA SREDSTVA



PRIPRAVA NA MOBILNOST
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NEPOVRATNA SREDSTVA – ŠTUDENTI (KA103 IN KA107)

Izračun nepovratnih sredstev:
1 mesec = 30 dni
nepopolni mesec  = število dni * 1/30 mesečnega zneska

PRIMER: 

• pred začetkom mobilnosti  sporazum o sredstvih, v katerem opredelite višino 
nepovratnih sredstev

• odpoved sporazuma s strani študenta zaradi višje sile  prejme sredstva za 
dejansko trajanje, ki ga je izvedel

• povečanje nepovratnih sredstev po končani mobilnosti ni možno



PRIPRAVA NA MOBILNOST

- Praksa E+ 
ali

- dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi – MIZŠ razpis

- OLS – Online language support = Spletna jezikovna podpora

- Posebne potrebe

- Sporazumi – bilateralni sporazumi za KA107



PODPORA MED MOBILNOSTJO



PO MOBILNOSTI



Mobility tool (posamezne mobilnosti, finance)

SWOT analiza svojega dela: 
Strengths=prednosti
Weaknesses=slabosti
Opportunities=priložnosti
Threats=nevarnosti

Kontrolni seznam

Delavnice: Krizni menedžment, Skrite kompetence, 
Komunikacija – Motivacija, Internacionalizacija

Prepoznavanje rezultatov in učinkov projekta – vidno iz KP

IZVEDBA PROJEKTA



KONČNO POROČILO

https://youtu.be/Z9IMi922xTo


Elektronska komunikacija: ZADEVA: KA1-HE-99/18

DOBRE PRAKSE

Komunikacija: Skrbnik (NA) – institucionalni koordinator

Končno poročilo pripravite pred skrajnim rokom, lahko junija. 

Težav ne skrivajte, pravočasno nas obveščajte. 

Predstavite nam vaše dobre prakse. 

Vsi dokumenti podpisani pred mobilnostjo + 1. nakazilo



CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana   |   Tel.: +386 1 620 94 50   |   Faks: +386 1 620 94 51
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