
 
 

 
 

Na  podlagi  sporazuma  z  Nacionalno  agencijo  Center  RS  za  mobilnost  in  evropske  programe 
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev organizacijske podpore za projekt 
programa Erasmus+, projektno leto 2021, 

 
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor ( v nadaljevanju: UM) 

 
 

objavlja 
 

RAZPIS 
ZA AMBASADORJE PROGRAMA ERASMUS+ 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 
 
 

1. NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

 
Program Erasmus+ si prizadeva k večji vključenosti študentov, ki so se že udeležili mobilnosti v okviru 
tega programa, v aktivnosti promocije in razširjanja učinkov Erasmus mobilnosti, zato želi UM s tem 
razpisom spodbuditi študente, ki so se že udeležili Erasmus mobilnosti z namenom študija v tujini, da 
bi aktivno promovirali svojo izkušnjo mobilnosti, spodbujali študente pri odločanju za mobilnost in jim 
skupaj s podpornimi službami na UM nudili pomoč pri načrtovanju mobilnosti.  

 
2. KDO SO ERASMUS AMBASADORJI? 

Erasmus ambasadorji so študenti volonterji, ki so se že udeležili vsaj ene mobilnosti z namenom študija v 
programu Erasmus+ na visokošolski instituciji iz programskih držav (države EU, Norveška, Islandija, 
Lihtenštajn, Severna Makedonija, Turčija, Srbija), so vpisani na študijski program na UM, imajo veljavni 
status študenta in želijo deliti svoje izkušnje o študiju v tujini z drugimi študenti UM. Na razpis se lahko 
prijavijo tudi študenti Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede, ki so se v programu 
Erasmus+ udeležili usposabljanja na tuji visokošolski instituciji. 
 

3. ZAKAJ SE ODLOČITI ZA ERASMUS AMBASADORJA? 

Vsi študenti, ki ste se udeležili Erasmus mobilnosti z namenom študija ali / in izvajanja prakse v tujini in 
bi radi delili svojo izkušnjo, svetovali drugim študentom vaše fakultete ter jim pomagali pri odločanju za 
mobilnost, boste kot Erasmus ambasador: 
- deležni usposabljanj in sodelovanja na mednarodnih dogodkih UM, 
- lahko sodelovali na promocijskih dogodkih UM (sejmi, konference), 
- pridobil veliko kompetenc, ki jih cenijo tudi delodajalci (npr. organizacijske sposobnosti in 

predstavitvene sposobnosti, večja samozavest…), 
- na koncu študijskega leta boste prejeli certifikat, ki bo potrjeval vaše delo in pridobljene kompetence 

ter potrdilo Europass, 
- za svoje delo boste prejeli simbolično nagrado v višini 250,00 EUR neto, 
- pri svojem delu boste lahko kreativni, samostojni in delo si boste lahko povsem prilagajali vašim 

študijskim obveznostim. 
 

4. KAJ SO NALOGE ERASMUS AMBASADORJA? 

Delo Erasmus ambasadorja je zelo raznoliko in obsega predvsem naslednje aktivnosti: 
- aktivno promoviranje Erasmus izmenjave na vaši fakulteti, 
- sodelovanje s fakultetnim Erasmus koordinatorjem pri načrtovanju in izvajanju promocijskih 

aktivnosti na fakulteti, 
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- sodelovanje v promocijskih dogodkih Mednarodne pisarne UM na dnevih mobilnosti – Gremo na 
Erasmus! 

- biti na voljo študentom za informacije o programu Erasmus+ in jih povezovati s fakultetnim 
koordinatorjem ali Mednarodno pisarno UM, kjer dobijo nadaljnje informacije. 

 
5. KAKO SE PRIJAVITI? 

Za Erasmus ambasadorja se prijavite z oddajo elektronske prijave na naslednji povezavi: 
https://forms.office.com/r/CmEaKGf36M  
 
Rok za prijavo je 24. 9. 2021 
 
Izmed vseh prijavljenih študentov, bodo izbor po fakultetah opravili Fakultetni Erasmus koordinatorji. 

 
6. DRUGE DOLOČBE RAZPISA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

UM si pridržuje pravico, da za posamezno fakulteto ne izbere Erasmus ambasadorja. 
 
V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol. 
 
Univerza v Mariboru vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). 
 
Osebne podatke obdelujejo zaposleni na Univerze v Mariboru, ki so po funkciji oz. delovnem mestu 
pooblaščeni za to. 
 
 
Kontakt: 
Lidija Škraban, Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Mariboru 
Elektronski naslov: events.erasmus@um.si  

 
Maribor, dne 10. 09. 2021 

 


