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Program študijskih obiskov je program EU za nosilce odločanja in 
strokovnjake s področja izobraževanja in poklicnega usposabljanja. 
Ponuja vam možnost 3-5 dnevnega obiska v eni izmed 31 evropskih 
držav, kjer se lahko poučite o določenem vidiku vseživljenjskega uče-
nja. Izvedeli boste vse o uspešnih pobudah politike in primerih dobre 
prakse v drugih državah ter srečali stanovske kolege iz vse Evrope. 
Seznanili se boste tudi z najnovejšim razvojem na področju izobraže-
vanja in poklicnega usposabljanja na ravni EU ter izvedeli, kako se ta 
razvoj odraža na državni ravni. Spoznanja, pridobljena med obiskom, 
boste lahko uporabili pri svojem vsakodnevnem delu, hkrati pa vzpo-
stavili nove stike.
Kdo se lahko prijavi?
K prijavi so vabljeni člani sindikatov ali organizacij delodajalcev. 
Udeleženci so lahko tudi strokovnjaki za usposabljanje v podjetjih, 
lastniki ali upravljavci malih in srednje velikih podjetij (MSP), delavski 
zaupniki, predstavniki zbornic in gospodarskih združenj iz držav, ki 
sodelujejo v programu, ter direktorji zasebnih centrov za poklicno iz-
obraževanje in usposabljanje (1).
S katerimi temami se lahko podrobneje seznanite? 
•   Izboljšanje dostopa, nepristranskosti, kakovosti in učinkovitosti v 

izobraževanju in usposabljanju;
•   izobraževanje in usposabljanje za zaposljivost;
•   izvajanje skupnih evropskih orodij, načel in okvirov za vseživljenj-

sko učenje;
•   trendi in izzivi v strategijah o vseživljenjskem učenju.
Kam lahko odidete?
Študijski obiski potekajo v 27 državah članicah, na Islandiji, v Lihten-
štajnu, na Norveškem in v Turčiji. 
Kdo študijske obiske financira? 
Za študijski obisk boste prejeli dotacijo, ki bo krila potne stroške ter 
stroške bivanja. O vaši udeležbi bo odločila nacionalna agencija v 
vaši državi, ki bo tudi izplačala dotacijo. Za vse podrobnosti v zvezi s 
financiranjem se obrnite neposredno nanjo: CMEPIUS, Ob železnici 
16, 1000 Ljubljana, e-pošta: študijski.obisk@cmepius.si 
Kako se lahko prijavite?
Izpolniti morate prijavo na spletu: http://studyvisits.cedefop.europa.
eu  in jo natisnjeno (original ter 2 kopiji) poslati na CMEPIUS. 
V katerem jeziku bodo potekali obiski?
Študijski obiski potekajo v angleščini, francoščini, nemščini ali špan-
ščini. 

(1)   Program študijskih obiskov je namenjen vsem področjem izobraževanja in 
široki ciljni skupini. 

ali bi radi pridobili znanje in izkušnje iz prve 
roke o temah splošnega interesa s podroãja 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja v drugi 
državi? 

ali je pri vprašanjih glede izobraževanja in poklic-
nega usposabljanja vaša beseda pomembna?

Potem je evropski 

pravi za vas
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