JAVNI RAZPIS
ZA NAKNADNO ZBIRANJE KANDIDATOV ZA
MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+
v študijskem letu 2017/2018

1

NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju UL).
Na podlagi zgoraj navedenega razpisa objavlja Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Večna pot 113, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL FRI) naslednji javni razpis.

2

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih
in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo,
nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).
Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 103, učna mobilnost
posameznikov.
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Program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi
opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki
sodelujejo v programu Erasmus+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj
2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in
doktorskem študiju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2017/2018 del študijskih obveznosti
(praktično usposabljanje ali študij) opravili v tujini v okviru programa VŽU/Erasmus, Erasmus+,
Erasmus Mundus in Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev.
Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme
presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.
Cilji tovrstne mobilnosti so:
 izboljšanje učnih kompetenc;
 povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve;
 povečanje iniciativnosti in podjetništva;
 povečanje samozavesti in samospoštovanja;
 izboljšanje jezikovnih sposobnosti;
 povečanje medkulturne zavesti;
 aktivnejše sodelovanje v družbi;
 boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot;
 povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in
usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano
s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor študenta na UL FRI ali koordinator za
mednarodne izmenjave na UL FRI in delodajalec, ki podpišejo dokument ŠTUDIJSKI
SPORAZUM za praktično usposabljanje.
Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija in
Turčija.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo
izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 30. septembra 2018.
Pogoj za odobritev prijave in financiranja je, da mobilnost v času oddaje spletne vloge za
pridobitev Erasmus+ financiranje še ni zaključena.
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3
POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN
PRIPRAVA VLOGE
3.1

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL FRI, ki bo predvidoma imel v celotnem času praktičnega
usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL FRI z izjemo diplomantov, ki se prijavijo
v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično
usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oziroma
do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2018.
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova
programa VŽU/Erasmus ali Erasmus+.
Poleg tega mora študent zadostovati tudi dodatnim pogojem:
 mora imeti zaključen najmanj prvi letnik na UL FRI, če praktično usposabljanje opravlja
v času, ko nima drugih študijskih obveznosti (npr. v času počitnic ali v dodatnem letu),
oziroma mora biti vpisan najmanj v tretji letnik visokošolskega strokovnega študija, če
praktično usposabljanje opravlja v poletnem semestru kot sestavni del študijskega
programa (izjema so diplomanti, kot je navedeno v prvem odstavku te točke);
 povprečna ocena v preteklih letih študija na programu, v katerem se kandidat prijavlja
za mobilnost, mora biti najmanj 7,00 (pri kandidatih prvega letnika dodiplomskega
študija se gledajo vsi do časa izbora opravljeni izpiti in kolokviji; pri kandidatih prvega
letnika magistrskega študija se gleda povprečje dodiplomskega študija).

3.2

Vsebina in priprava vloge

Na razpis se študent prijavi elektronsko preko informacijskega sistema Studis, v katerem odda
prošnjo za prijavo za praktično usposabljanje v tujini. Prošnji mora obvezno priložiti
motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (z morebitnimi prilogami) ter
izpolnjen in potrjen Študijski sporazum za praktično usposabljanje.

3.3

Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice za praktično usposabljanje so lahko:
 javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji,
javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni);
 socialni partner ali drug predstavnik delovnega življenja, vključno z Gospodarsko
zbornico, obrtno-strokovnimi združenji in sindikati;
 raziskovalni inštituti;
 fundacije;
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šolski/inštitutski/izobraževalni centri;
neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije;
organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske
storitve.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:
 institucije EU in druga telesa EU, vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam
le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm;
 organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt
interesov in/ali dvojno financiranje).

4

MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

4.1

Merila za ocenjevanje vlog





4.2

dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov na
vseh do razpisa opravljenih stopnjah študija (pri tem se praviloma ne upošteva tekoče
študijsko leto; če je študent vpisan v prvi letnik, se upoštevajo opravljeni izpiti na
predhodno opravljeni stopnji študija oziroma opravljene sprotne obveznosti pri
predmetih), od 0 do 10 točk,
motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk in
pri naknadnem razpisu je pogoj, da ima študent že izbranega delodajalca in potrjen
Študijski sporazum za praktično usposabljanje.

Postopek ocenjevanja vlog

Vloge študentov oceni koordinator za mednarodne izmenjave na fakulteti po merilih iz točke
4.1 tega razpisa.
Izbor kandidatov opravi UL FRI na pravičen, transparenten in koherenten način. Kriteriji in
rezultati izbora so javni. Komisija za študijske zadeve UL FRI lahko odobri odhod na izmenjavo
tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, navedenih v točki 3.1 tega razpisa.
O izboru UL FRI obvesti prijavljene kandidate in Univerzitetno službo za mednarodno
sodelovanje UL.
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5

FINANČNA DOTACIJA

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna
agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja –
CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na
razpoložljiva sredstva.
Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne
pokrije stroškov v celoti.
Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki
je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent
podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega
obdobja po tem javnem razpisu.
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
Število razpoložljivih mest v okviru naknadnega razpisa je omejeno. Vsaka članica lahko
posreduje do največ pet naknadnih prijav (glede na merila za izbor prijav). Dokončna
odobritev prijav bo opravljena s strani Službe za mednarodno sodelovanje, glede na
razpoložljiva sredstva.
Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje za odobrene kandidate
bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno
pomoč, do porabe dodeljenih sredstev.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje
opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na
praktično usposabljanje v tujino.
V študijskem letu 2017/2018 je finančna mesečna dotacija za posamezne države sledeča:
Skupina 1
Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska,
Programske države z višjimi
Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija
bivalnimi stroški

Italija,

550 €

Skupina 2
Programske države s srednjimi
bivalnimi stroški

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija,
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, 500 €
Turčija

Skupina 3
Programske države z nižjimi
bivalnimi stroški

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija,
450 €
Malta, Poljska, Romunija, Slovaška

Javni razpis UL FRI za naknadno zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega
usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2017/2018
stran 5 od 7

6

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino v okviru programa Erasmus+, odda
prošnjo za prijavo za praktično usposabljanje v tujini preko informacijskega sistema Studis .
Pripravi tudi vse obvezne priloge. Prijava mora obvezno vsebovati že izbranega delodajalca
in podpisan Študijski sporazum za praktično usposabljanje. Pri tem si izbere tudi učitelja mentorja na UL FRI, ki mu bo kasneje pomagal pri načrtovanju delovnega plana v tujini.
Prijavo mora študent oddati najkasneje do vključno 7. 3. 2018 v informacijskem sistemu
Studis. Nepopolne prijave in prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo
obravnavane.
Na podlagi prejetih prijav bo Komisija za študijske zadeve UL FRI pregledala vloge, izbrala
kandidate za praktično usposabljanje ter o izboru po elektronski pošti obvestila kandidata
najkasneje do 9. 3. 2018. Listo izbranih študentov bo UL FRI poslala Univerzitetni službi za
mednarodno sodelovanje UL.
Vsi izbrani študenti bodo imeli možnost zaprositi za finančno pomoč Erasmus+.

7

OBVEŠČANJE O IZBORU

Koordinator za mednarodne izmenjave o izboru obvesti študente s sklepom po elektronski
pošti najkasneje do 9. 3. 2018.

8

UGOVOR

Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko študenti vložijo na
recepciji dekanata UL FRI v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru sklepom odloči Komisija
za reševanje vlog študentov prvostopenjskega in drugostopenjskega programa. Vloženi
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi študenti. V ugovoru morajo biti v pisni
obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne
morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.

9

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh mednarodnih izmenjav UL FRI:
https://www.fri.uni-lj.si/sl/trenutni-razpisi.
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10

DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE

Za morebitna vprašanja v zvezi s prijavo na ta razpis se lahko obrnete tudi na koordinatorja za
mednarodne izmenjave na fakulteti viš. pred. dr. Alenko Kavčič, in sicer v času govorilnih ur
vsak četrtek, od 10.00 do 11.00 v Mednarodni pisarni (3. nadstropje, kabinet R3.73).

Ljubljana, 26. februar 2018
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