NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1.
Želel bi se prijaviti na razpis, vendar sem v tujini do meseca marca. Zanima me, če se lahko
prijavim na razpis po e-pošti?
V točki 2.8 je navedeno, da je pogoj za kandidiranje na razpisu ta, da ne bivate v tujini. Oddaja prijave
na razpis je možna le priporočeno po pošti ali osebno v vložišču UL. Prijava preko e-pošte ni možna
oz. se takšna prijava ne bo obravnavala.
2.
Je možno zaprositi za Leonardo da Vinci štipendijo tudi, ko magistriraš? Obiskujem namreč
bolonjski program na FDV – sem diplomant/magister, ampak imam status študenta.
Na razpis se lahko prijavi diplomant/magister, ki je zaključil 1. ali 2. bolonjsko stopnjo oziroma njima
enakovredno izobrazbo v skladu z zakonom (ZVIS-E, 15. člen) in ki na dan oddaje prijave nima statusa
študenta.
3.
Imam več kot eno leto delovne dobe, vendar delo, ki sem ga opravljal, ni bilo povezano s
smerjo mojega izobraževanja. Delo sem sicer opravljal še preden sem diplomiral/magistriral, saj
sem pavziral dvakrat po leto dni.
Diplomanti/magistri, ki se želijo prijaviti na razpis, ne smejo imeti več kot eno leto delovne dobe.
Upošteva se celotna delovna doba, ne glede na to ali je prijavitelj opravljal delo ustrezno svoji
izobrazbi ali ne.
4.
Zanima me, kako je z iskanjem dela v tujini. Ali si delo poiščemo sami ali so mogoče
razpisana mesta?
Razpisana prosta mesta za poklicno usposabljanje ne obstajajo. Izbranim diplomantom/magistrom, ki
še ne bodo imeli potrjene svoje organizacije gostiteljice, bomo pri iskanju pomagali. Na informativni
delavnici vam bo predstavljeno nekaj potencialnih partnerskih organizacij, vendar v prvi vrsti
spodbujamo, da si udeleženec sam poišče svojo organizacijo prejemnico zato, da lahko tako čim bolj
ugodi svojim željam.
5.
Aprila nameravam diplomirati/magistrirati. Zanima me, ali se lahko prijavim na razpis že
zdaj in grem v tujino šele po diplomiranju/magistriranju?
Diplomant/magister, ki se želi prijaviti na razpis, mora (med drugim) diplomirati/magistrirati do
dneva oddaje prijave na razpis, torej najkasneje do 12.3.2013 (rok za oddajo prijav na razpis).
6.
V razpisu sem prebral, da bodo imeli pri izbiri kandidatov prednost tisti, ki že imajo izbrano
organizacijo v tujini. Ker si želim tudi sam vnaprej zagotoviti delovno mesto, me zanima, ali ima
organizacija z mano kaj stroškov ali se vse pokrije iz dotacije? Kaj je organizacija dolžna zagotoviti
praktikantu? Kdaj se lahko prične z izmenjavo?
Upoštevajoč določila razpisa organizacija gostiteljica z izbranim diplomantom/magistrom naj ne bi
imela nobenih neposrednih stroškov. Vendar je potrebno v tem delu upoštevati zakonodajo
posamezne države, predvsem morebitna obvezna zavarovanja ipd. Zato se je o tem najbolje
pozanimati pri konkretni organizaciji gostiteljici. Diplomant/magister, ki bo izbran in bo z UL podpisal
pogodbo, bo prejel dotacijo. Višina dotacije je odvisna od države, kamor gre in od dolžine poklicnega

usposabljanja. Točni zneski so zapisani v Prilogi 1 dotičnega razpisa. Dotacija naj bi pokrila vse
življenjske stroške, ki nastanejo med bivanjem v tujini. Če so dejanski stroški višji od dotacije, jih je
dolžan kriti diplomant/magister sam. Vse dolžnosti in pravice organizacije gostiteljice so opredeljene
v dokumentu Quality Commitment Leonardo da Vinci Programme (priloga 5). Začetni datum
usposabljanja ni opredeljen in je odvisen od postopka izbora diplomantov/magistrov in odzivnosti
diplomantov/magistrov po tem, ko bodo že izbrani. V prijavni obrazec zapišete okviren termin v
katerem bi želeli izvesti svoje usposabljanje, pazite le na določilo razpisa, da mora izbrani
diplomant/magister na poklicno usposabljanje oditi najkasneje do 01.09.2013, razen če s
koordinatorjem projekta ni dogovorjeno drugače.
7.

Ali moram skupaj s prijavnim obrazcem poslati življenjepis in motivacijsko pismo?

Oboje ste dolžni priložiti prijavnemu obrazcu. Življenjepis je v Europass obliki, motivacijsko pismo pa
je zapisano kot nagovor organizaciji pošiljateljici, t.j. Univerzi v Ljubljani.
8.
Glede na to, da še nimam izbrane organizacije, kjer bi se poklicno usposabljal, moram pri
prijavnemu obrazcu za dodelitev dotacije že zdaj odgovoriti na 4.-7. vprašanje (o vsebini, ciljih itd.
poklicnega usposabljanja) ali na njih odgovorim kasneje ob natančni navedbi organizacije?
V primeru, da še nimate organizacije gostiteljice, se v prijavnem obrazcu poglavja »Podatki o
projektu« ravnajte po naslednjem navodilu, ki ga vsebuje obrazec: »V primeru, da organizacije
prejemnice še nimate izbrane, izpolnite obrazec na podlagi podatkov o organizaciji, kjer si želite
opravljati poklicno usposabljanje.«
9.
Ali lahko kot organizacijo gostiteljico izberem slovensko podjetje, ki pa ima podružnico v
tujini?
V točki 3 je zapisano, da poklicnega usposabljanja ni mogoče izvesti v podružnicah slovenskega
podjetja v tujini in ostalih organizacijah, ki ne morejo zagotoviti medkulturnih izkušenj.

10.
Med zahtevami za prijavo na razpis je potrdilo ZPIZ-a o delovni oziroma zavarovalni dobi, ki
pa ga, ker še nikoli nisem bil redno zaposlen, ne morem pridobiti, saj v njihovih evidencah
preprosto ne obstajam. Pridobim lahko le potrdilo o mojem neobstoju v evidencah, kar dokazuje,
da dolžina moje delovne dobe izpolnjuje razpisne pogoje. Ali potrebujem še kakšno dodatno
potrdilo, da je moja delovna doba krajša od enega leta?
V javnem razpisu v 5. točki je navedeno, da mora izpis nujno vsebovati naslednje informacije: dolžino
vaše delovne dobe in informacijo, ali ste trenutno v delovnem razmerju. Če pridobite potrdilo o
neobstoju v njihovih evidencah, iz tega sledi, da v njihovo zavarovanje še niste bili vključeni (še
nimate delovne dobe), zato bo takšno potrdilo zadostovalo.
11.
Opazila sem, da na razpisu ne morejo kandidirati diplomanti/magistri, ki so se v času
študija že udeležili Erasmus izmenjave. Je to mišljena Erasmus Socrates izmenjava (praksa) ali tudi
Erasmus Mundus?
Razpis v 2. točki navaja, da se lahko prijavijo tisti diplomanti/magistri, ki se niso udeležili Erasmus
prakse. V kolikor ste se udeležili le Erasmus izmenjave, izpolnjujete pogoje.

12.
Diplomiral/magistriral sem 15.11.2012, vendar imamo podelitev diplome/magisterija šele
24.3.2013. Bi lahko fotokopijo diplome/magisterija Univerze v Ljubljani z razvidnim datumom
diplomiranja/magistriranja oddala naknadno, 4 dni kasneje po razpisu za Leonardo da Vinci
dotacijo?
V primeru, ko diplomant/magister še ni prejel diplomske/magistrske listine, lahko k prijavi priloži
potrdilo o diplomiranju/magistriranju, ki ga diplomant/magister prejme takoj po zagovoru
diplomskega/magistrskega dela.
13.
Pred šestimi leti sem se v srednji šoli udeležil Leonardo da Vinci projekta. Se lahko prijavim
na razpis, glede na to, da se ga potem nisem udeležil nikoli več?
V kolikor ste se že kdaj udeležili projektov mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci, ne
ustrezate pogojem razpisa.
14.

Sem diplomant/magister Visoke šole za dizajn v Ljubljani. Ali se lahko prijavim na razpis?

Eden izmed pogojev za prijavo na javni razpis je tudi diploma/magisterij Univerze v Ljubljani. V kolikor
niste diplomirali/magistrirali na Univerzi v Ljubljani, ne ustrezate pogojem javnega razpisa (točka 2
javnega razpisa).

