
PODATKI O ERASMUS INDIVIDUALNI MOBILNOSTI ŠTUDENTA

Potrdilo izobraževalne ustanove o sprejemu študenta na  
Erasmus individualno mobilnost v študijskem letu 2010/2011

PODATKI O IZBRANEM ŠTUDENTU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011 NA MATIČNI INSTITUCIJI

ime in priimek študenta datum rojstva študenta

izobraževalni program in študijska smer na matični instituciji

vpisna številka študenta

kraj, država institucije gostiteljice (po potrebi tudi zvezna država ali regija) št. Erasmus listine (EUC) ali Erasmus koda institucije

naziv institucije gostiteljice (vključno s fakulteto oziroma šolo in oddelkom, če ga ima)

Odobren datum 
začetka mobilnosti:

Odobren datum 
zaključka mobilnosti:

Trajanje 
mobilnosti:

Višina mesečne 
Erasmus dotacije:

Višina skupne dodeljene 
Erasmus dotacije:

PODATKI O INSTITUCIJI GOSTITELJICI ERASMUS INDIVIDUALNE MOBILNOSTI

podpis odgovorne osebe
kraj datum

,

redni študent
izredni študent

višješolski strokovni program

stari študijski program - VS

stari študijski program - UNI

1. bolonjska stopnja VS

1. bolonjska stopnja UNI

2. bolonjska stopnja MAG

3. bolonjska stopnja DR

stari doktorski program

stari magistrski program

Predvideni letnik v 2010/2011:

1. 2. 3. 4.

5. 6. abs.

ŽIG

sedež in kraj  matične izobraževalne institucije

številka Erasmus listine (EUC) institucije ali 
Erasmus koda institucije

Erasmus kontaktna oseba na instituciji

kontaktna telefonska številka

kontaktni e-poštni naslov

naziv matične izobraževalne institucije (vključno s fakulteto oziroma šolo in oddelkom)

PODATKI O MATIČNI IZOBRAŽEVALNI INSTITUCIJI (izdajatelj potrdila)

Izjavljamo, da bodo študentu ob vrnitvi na matično izobraževalno institucijo uspešno opravljene obveznosti, dogovorjene s 
študijskim sporazumom (Learning Agreement) oziroma dogovorom o usposabljanju (Training Agreement) med študentom, 
matično in gostujočo institucijo, priznane s strani matične institucije.

navedite število polnih mesecev in število dni  
nad zadnjim polnim mesecem

mobilnost za študij mobilnost za praksoTip odobrene Erasmus individualne mobilnosti:
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