NAKNADNI JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM
ŠTUDIJA
V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+
v študijskem letu 2018/2019

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA
Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL).
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.
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji
študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno
delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski
instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica
študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem
letu.
Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Na
prvi stopnji študija gre študent lahko na Erasmus+ izmenjavo od drugega letnika dalje. Na drugi in
tretji stopnji študija ta omejitev ne velja.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2018-19 del študijskih obveznosti že
opravili v tujini v okviru programa VŽU, 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 z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj
lahko trajajo 24 mesecev.
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

Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI
SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+
koordinator na tuji instituciji.
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti in bodo na
matični instituciji priznane, znaša za en semester 20 ECTS.
Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj kot 20
ECTS na semester, lahko prosijo za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.
Sodelujoče države v programu ERASMUS+ so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein,
Norveška, Makedonija in Turčija.
Erasmus+ mobilnosti za študij ni mogoče izvesti v državi, v kateri študent biva v času študija kot tudi
ne v državi, v kateri ima študent stalno prebivališče.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene v drugem
semestru študijskega leta 2018-2019 oz do najkasneje 30. septembra 2019.
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 pod naslednjimi pogoji:
- da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL
- da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.
- na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova
programa ERASMUS ali ERASMUS+.
3.2. Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do
datuma, ki ga določi matična članica.
Naložiti mora tudi dokazila:
- Potrdilo o opravljenih obveznostih; upošteva se povprečna ocena opravljenih izpitov na stopnji
študija na katero je trenutno vpisan. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil
izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
- motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh
4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE
4.1. Merila za ocenjevanje vlog
- Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena opravljenih izpitov na stopnji študija na
katero je trenutno vpisan. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali
vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
od 0 do 10 točk,
- Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk.
Poleg teh meril lahko matična članica določi dodatna merila, ki jih hkrati z razpisom objavi na spletni
strani in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, pri čemer je dolžna zagotoviti
transparenten, javen in pravilen postopek izbora študentov ter način ocenjevanja vlog v skladu s tem
razpisom. Vsem študentom je dolžna izdati sklepe o izbiri z možnostjo pritožbe. Odločba, ki jo izda
senat članice na pritožbo, je dokončna.
4.2. Postopek ocenjevanja vlog
Na podlagi prejetih prijav matična članica izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni na
članici, po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi.

Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na transparenten, javen in pravilen način.
Kriteriji in rezultati izbora morajo biti javni.
Članice o izboru obvestijo Službo za mednarodno sodelovanje UL.
5. FINANČNA DOTACIJA : Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne
pomoči.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je
opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent
podpiše po oddaji prijavne dokumentacije.
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim
koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem
javnem razpisu.
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje
opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo bo študent sklenil z UL pred odhodom na študij v
tujini.
Finančna pomoč za Erasmus+ študijsko izmenjavo bo v študijskem letu 2018-2019 znašala od 370€
do 520€/ mesec; odvisno od države mobilnosti.
Skupina 1
Država gostiteljica
Skupina 2
Država gostiteljica
Skupina 3
Država gostiteljica

Danska, Finska, Islandija, Irska,
Luxemburg, Švedska, Velika Britanija,
Lihtenštajn, Norveška

520 €

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija,
Italija, Grčija, Španija, Ciper,
Nizozemska, Malta, Portugalska

450 €

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija,
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska,
Romunija, Slovaška, Makedonija,
Turčija

370 €

6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Študent, ki želi oditi na študij v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni spletno prijavo v skladu z
navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica.
Matična članica posreduje v excel tabeli Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje UL
najkasneje do 15. oktobra 2018. Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za
oddajo ne bodo obravnavane.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo pri kontaktnih osebah za program Erasmus+ na članici:
ČLANICA UL
ERASMUS+ KONTAKTNA OSEBA ELEKTRONSKI NASLOV
Akademija za glasbo
Nina Podlipnik
aginter@ag.uni-lj.si

Akademija za gledališče, radio,
film in televizijo
Akademija za likovno umetnost
in oblikovanje
Biotehniška fakulteta
Ekonomska fakulteta
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za družbene vede
Fakulteta za elektrotehniko
Filozofska fakulteta
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Darja Markoja

darja.markoja@agrft.uni-lj.si

Jasmina Zajc

jasmina.zajc@aluo.uni-lj.si

Marjeta Stevanović
Tina Vujašković
Matevž Juvančič
Danila Rijavec
Katarina Erjavec Drešar
Anja Golec
Iztok Grabnar
Romana Hudin

marjeta.stevanovic@bf.uni-lj.si
tina.vujaskovic@ef.uni-lj.si
matevz.juvancic@fa.uni-lj.si
int.office@fdv.uni-lj.si
katarina.erjavec@fe.uni-lj.si
anja.golec@ff.uni-lj.si
iztok.grabnar@ffa.uni-lj.si
romana.hudin@fgg.uni-lj.si

Stojka Oman Vučkovska

stojka.oman@fkkt.uni-lj.si

Fakulteta za matematiko in
fiziko
Fakulteta za pomorstvo in
promet
Fakulteta za računalništvo in
informatiko
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za šport
Fakulteta za upravo
Medicinska fakulteta

Anka Čižman

erasmus@fmf.uni-lj.si

Barbara Knez

international@fpp.uni-lj.si

Ksenija Rozman

ksenija.rozman@fri.uni-lj.si

Davorin Kramar
Borut Petrović Jesenovec
Jožef Križaj
Marija Sušnik
Jerneja Čelofiga

Naravoslovnotehniška fakulteta
Pedagoška fakulteta
Pravna fakulteta
Teološka fakulteta
Veterinarska fakulteta
Zdravstvena fakulteta

Majda Štrakl
Igor Repac
Darja Rabzelj
Helena Cupin
Petra Gruden
Barbara Babnik

davorin.kramar@fs.uni-lj.si
office@fsd.uni-lj.si
jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si
marija.susnik@fu.uni-lj.si
International.erasmus@mf.unilj.si
majda.strakl@ntf.uni-lj.si
igor.repac@pef.uni-lj.si
darja.rabzelj@pf.uni-lj.si
helena.cupin@teof.uni-lj.si
petra.gruden@vf.uni-lj.si
barbara.babnik@zf.uni-lj.si

7. OBVEŠČANJE O IZBORU
O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki ga izda matična članica.
8. UGOVOR
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri pristojni
komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s sklepom odloči pristojna komisija. 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 spletnem naslovu CMEPIUS:
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/

Vodnik za prijavitelje na: http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/2018-guide-finalversion.pdf
in razpis UL na spletnem naslovu UL :http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/
Morebitna dodatna merila in ostale specifične informacije posamezne članice objavijo na svojih
spletnih straneh.

10. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE
Kontakt:
Univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje
Bibi Ovaska Presetnik
e-naslov: student.office@uni-lj.si;
tel: 01 2418 594

Ljubljana, dne 04.09.2018
Bibi Ovaska Presetnik
Koordinator ERASMUS+ KA 103

