JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA FIZIČNO/KOMBINIRANO
DOLGOROČNO MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2022/2023
za študente UL MF
Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za
praktično usposabljanje za študijsko leto 2022/2023 za študente medicine, dentalne medicine in
doktorske študente programa Biomedicina.
NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA
Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL).
❖ NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in
usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+
želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj
priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in dejavnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni
Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.
Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 131, mobilnost posameznikov z
namenom praktičnega usposabljanja.
Program Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po
zaključku študija opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed
držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.
Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki
stopnji študija. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne
mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran
s sredstvi Erasmus+ in se ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2022/2023 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 študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj
trajajo 24 mesecev.
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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. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici študenta in
delodajalec, ki podpišeta dokument Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično
usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«).
Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent UL MF med praktičnim usposabljanjem pridobiti, ni
določeno in ni pogoj za odobritev praktičnega usposabljanja. O dodelitvi kreditnih točk, ki bodo na
matični instituciji priznane, odloča matična fakulteta študenta in to potrdi v Erasmus+ študijskem
sporazumu za praktično usposabljanje.
Sodelujoče države v programu Erasmus+ so: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn,
Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi svojega stalnega
bivališča in v državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent
bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini. Prekinitve in predčasni zaključki mobilnosti morajo
biti vnaprej odobreni s strani Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje.
Študenti UL MF, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec
v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.
Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.
❖ POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven
status študenta na matični članici UL, z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija
(do datuma zaključka študija) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar
ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka
upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2023. Za datum zaključka študija se šteje zadnji izpit in ne
datum, do kdaj ima študent status študenta. Upoštevati je potrebno tudi, da se med izvajanjem
praktičnega usposabljanja ne sme diplomirati.
Pogoj za prijavo je že sklenjen Erasmus+ ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje
(»Learning Agreement for Traineeship«), ki ga podpišejo študent, delodajalec in odgovorna
oseba na članici (prof. dr. Tomaž Marš oz. prof. dr. Maja Ovsenik).
Vsi izbrani Erasmus+ študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti
opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS. Če je bil
rezultat spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave pred odhodom na mobilnost C2, študentu ni treba
opraviti spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave ob koncu mobilnosti.
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Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa
Erasmus ali Erasmus+.
❖ NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava na ERASMUS+ praktično usposabljanje poteka preko sistema VIS in mora vsebovati:
1. Izpolnjena prijava na izmenjavo v sistemu VIS (Erasmus+ praksa)

2. Priloge:

Izpolnjena prijava na Erasmus+ praktično usposabljanje UL MF preko sistema VIS
a) Motivacijsko pismo (1-2 strani A4, lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje
informacije:
▪ kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini,
povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti;
▪ kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu
izobraževanju in/ali zaposljivosti;
▪ opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število
zaposlenih, leto ustanovitve …).
b) Življenjepis z vsemi biografskimi in bibliografskimi podatki
c) uradno potrdilo o znanju tujih jezikov (maturitetno spričevalo, potrdila jezikovnih šol, drugo).
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d) originalno potrjen (podpisan in ožigosan) Sporazum za Erasmus+ praktično
usposabljanje (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeship)
➢ ROK ZA ODDAJO VLOG V SISTEM VIS UL MF
Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, odda prijavo v
sistem VIS UL MF, vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti!
Rok za oddajo popolnih vlog v sistem VIS UL MF z začetkom izvedbe mobilnosti do konca
tekočega študijskega leta 2021/22 (30. 9. 2022) je 30. 6. 2022.
Nepopolnih prijav in prijav, oddanih po roku, ne bomo upoštevali.
Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Popolno spletno prijavo na UL za Erasmus+ finančno pomoč z namenom praktičnega
usposabljanja mora študent oddati vsaj deset delovnih dni pred začetkom mobilnosti in je pogoj
za odobritev Erasmus+ finančne pomoči. Poleg potrjenega LA (Erasmus+ Learning Agreement for
Traineeship) z vseh treh strani je potrebno oddati tudi veljavno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od
dveh tednov in iz katerega je razvidno, da ima študent status za celotno obdobje mobilnosti (ta pogoj ne
velja za mlade diplomante, ki mobilnost opravijo po zaključku študija).
Po oddaji spletne prijave UL za Erasmus+ finančno pomoč študent prejme na elektronski naslov
Sporazum o Erasmus+ finančni pomoči, ki jih v dveh podpisanih izvodih vrne univerzitetni
službi za mednarodno sodelovanje, vsaj pet delovnih dni pred začetkom mobilnosti. Po prejemu
podpisanega Sporazuma o Erasmus+ finančni pomoči, UL izvede izplačilo prvega obroka (80 %)
Erasmus+ finančne pomoči. Preostanek finančne pomoči je izplačan po zaključku mobilnosti in oddaji
zaključne dokumentacije preko VIS spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč.
Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati
kakovost mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje
kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za
mednarodno sodelovanje.
•

ISKANJE PODJETIJ IN ORGANIZACIJ

V okviru programa ERASMUS+ praktično usposabljanje (za študente UL MF je možna klinična in
raziskovalna praksa) si morajo študenti sami poiskati mentorja oz. kliniko (inštitucijo), kjer želijo prakso
opravljati. Na voljo je tudi nekaj mest za praktično usposabljanje v okviru obstoječih Erasmus+
bilateralnih pogodb (priloga 1).
Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja 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 drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico,
obrtno / strokovnimi združenji in sindikati
- raziskovalni inštituti
- fundacije
- šolski / inštitutski / izobraževalni centri
- neprofitne organizacije in združenja , nevladne organizacije
- organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje , strokovno svetovanje in informacijske storitev .
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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/institutions-bodies/index_en.htm
- organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali
dvojno financiranje);
•

FINANČNA DOTACIJA

Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za
Erasmus+ finančno pomoč ter morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL.
Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana pred začetkom mobilnosti.
Za prvi dan mobilnosti še šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji organizaciji (delodajalec), torej
prvi delovni dan. Kot zadnji dan se šteje dan, ko študent zaključi z delom na tuji organizaciji (delodajalec).
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira praktično usposabljanje v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje
opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na
praktično usposabljanje v tujino.
Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta znotraj tega razpisa je omejeno na
največ 12 mesecev.
Dejansko število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine
sredstev, ki jih ima UL na voljo. Če sredstva ne bodo zadoščala za financiranje vseh zaprošenih
aktivnosti, bo UL obdobje financiranja za mobilnost študentov z namenom praktičnega
usposabljanja skrajšala na manj kot 12 mesecev, glede na razpoložljiva sredstva. Iz istega razloga
lahko UL omeji tudi število odobrenih prijav na enega študenta znotraj tega razpisa.
Podaljševanje mobilnosti v okviru tega razpisa ni predvideno, razen v izjemnih primerih.
Odobritev financiranja Erasmus+ mobilnosti bo potekalo do porabe sredstev, dodeljenih s strani
Nacionalne agencije.
Skupina 1:
Programske države z višjimi in s
srednjimi bivalnimi stroški

Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg,
Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Avstrija, Belgija,
Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Portugalska, Španija

750
€/mesec

Skupina 2:
Programske države z
nižjimi bivalnimi stroški

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

690
€/mesec

V mesečnem znesku je že zajet dodatek za praktično usposabljanje, ki znaša 150 €/mesec. Do
tega so upravičeni vsi udeleženci Erasmus+ praktičnega usposabljanja (se ne izključuje z ostalimi dodatki).
4.1. Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili
tudi za Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
□ sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji
ali
□ sem državljan druge članice Evropske unije z neprekinjenim 5-letnim prebivanjem v Republiki Sloveniji
neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo
ali
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□ sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas
ter
□ sem pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski
izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj za namen študija
oziroma prakse, ki ga predstavlja prijavitelj,
□ hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz
tujine, razen Erasmus finančne podpore,
□ nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki
Sloveniji ali v tujini,
□ nisem poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
□ nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali
pristojnem organu v tujini,
□ izpolnjujem pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,
□ se bom udeležil Erasmus mobilnosti,
□ mi bo izobraževalna ustanova, na kateri sem vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti
vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,
□ mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa
štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v študijskem letu 2020 v okviru programa Erasmus
(294. JR),
□ zame sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj,
□ sem seznanjen, da skladno z Zakonom s štipendiranju RS (Z-štp-1) do sredstev iz Razpisa Javnega
sklada RS za razvoj kadrov in štipendije niso upravičeni študenti brez statusa (diplomanti) in študenti 3.
stopnje študija ter sam ne spadam v eno dveh navedenih kategorij.
V projektnem letu 2021 je Dodatek k Erasmus+ finančni pomoči znašal 67,76 €/mesec. Višina
Dodatka k Erasmus+ finančni pomoči za projekt 2022 še ni znana.
•

Izbrani študenti iz okolij z manj priložnostmi bodo lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne
pomoči prejeli tudi dodatno podporo za vključenost. Višina tega dodatka bo znašala 250
€/mesec. Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so:
− da študent prejema državno štipendijo ali
− da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ ali
− da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost ipd.) ali
− da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine ali
− da študentu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali
− da je študent predstavnik romske skupnosti.
•

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen
študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali
drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu
nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom
se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 financirane dni, če bo iz
dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

•

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko
zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa, ki ga bodo prejeli po elektronski
pošti predvidoma poleti 2022.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno
strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.
Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi
in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni
študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
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Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni
transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški
zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.
❖ NAKNADNE SPREMEMBE RAZPISA OZ RAZPISNIH POGOJEV
Univerza v Ljubljani, kot izvajalec tega razpisa si pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih
pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in pogojev
sodelovanja na razpisu lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo izvajalec obveščal z
objavami
na
spletnem
mestu:
https://www.unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studento
v_za_prakso/
❖ UGOVOR
Neizbrani kandidati lahko na odločitev UL MF o izboru kandidatov podajo ugovor. Ugovor lahko podajo
v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru in ga naslovijo na koordinatorja programa Erasmus+ prof. dr.
Tomaža Marša oz. prof. dr. Maja Ovsenik. 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.
❖ DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno UL MF – mag. Ajda Rudel (Lokacija:
Referat za študijske izmenjave, Vrazov trg 2, e-pošta: outgoing@mf.uni-lj.si, tel: 01 543 7804), informacije
so na voljo tudi na spletni strani UL MF (https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/mednarodneizmenjave/splosno/erasmus-prakticno-usposabljanje) in spletni strani UL (http://www.unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/).

prof. dr. Tomaž Marš
koordinator programa Erasmus+ UL MF

prof. dr. Igor Švab
dekan UL MF

mag. Ajda Rudel
Mednarodna pisarna UL MF

Ljubljana, 5. april 2022
Priloga:
-

Seznam partnerskih univerz, s katerimi ima UL MF sklenjeno pogodbo za Erasmus+ praktično
usposabljanje
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Priloga 1: Seznam bilateralnih pogodb UL MF s partnerskimi univerzami za praktično usposabljanja

ŠTEVILO
ŠTUDENTOV/SKUPAJ
MESECEV

ČLANICA ŠTUDIJSKO
PODROČJE

Praktično
usposabljanje

MF

721

individualni dogovor

MF

721

vključeno v mesta
študijske mobilnosti 2/12

LITHUANIAN UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES

MF

721

pogodba

P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MF

721

individualni dogovor

P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

MF

724

individualni dogovor

PL KRAKOW01 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

MF

721

individualni dogovor

TR ISTANBU27 ACIBADEM UNIVERSITY

MF

721

pogodba

ERASMUS
KODA
E SANTIAG01

IME INSTITUCIJE

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

F BORDEAU02 UNIVERSITE BORDEAUX SEGALEN

LT KAUNAS13

8

1/6

min. 2 meseca

