NAKNADNI JAVNI Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za
študijsko leto 2018/2019 za študente UL MF
Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za
praktično usposabljanje za študijsko leto 2018/2019 za študente medicine, dentalne medicine in
doktorske študente programa Biomedicina.
 NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Program 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, učno mobilnost posameznikov.
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. Na praktično usposabljanje gre študent/ka lahko že v prvem
letniku prve stopnje študija.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2018-19 del študijskih obveznosti
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

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s
področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in
delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje. (LA for
Traineeship)
Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in Turčija.
Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje ni mogoče izvesti v državi, v kateri študent biva v
času študija kot tudi ne v državi, v kateri ima študent stalno prebivališče oz. državi katere državljan
je.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo
izvedene od 1. marca 2019 do najkasneje 30. septembra 2019.
 POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE
Pogoji za kandidiranje za prijavitelje
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 (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem
študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je
30. 9. 2019.
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
Pogoji za odobritev naknadne prijave (izven prijavnega roka):
 študent izpolnjeno prijavnico za naknadno prijavo odda vsaj 30 dni pred začetkom prakse
 študent ima že urejeno/potrjeno prakso pri delodajalcu in podpisan Študijski sporazum
(Learning Agreement for traineeship)
 študent ima na voljo še dovolj 'prostih dni' za Erasmus mobilnost ( s to prakso ne bo presegel
kvote 12. oz 24. mesecev Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija)
 študent izpolnjuje razpisne pogoje
V primeru ERASMUS+ praktičnega usposabljanja (za študente UL MF je možna klinična in raziskovalna
praksa) si morajo študenti sami poiskati mentorja oz. kliniko (inštitucijo), kjer želijo prakso opravljati,
v primeru ko mentorja še nimajo izbranega, lahko v prijavnico vpišejo samo inštitucijo oziroma
kliniko, kjer želijo opravljati prakso. Na voljo je tudi nekaj mest za praktično usposabljanje v okviru
obstoječih Erasmus+ bilateralnih pogodb (priloga 2).
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 .

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);
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča in državi, v kateri ima
sedež njihova visokošolska institucija.
V okviru naknadnega razpisa Erasmus+ SMP 2018/19 bomo sprejemali vloge do porabe sredstev oz.
najkasneje do 19.7.2019.

 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, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na
posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija.
Število mesecev sofinanciranja je v okviru razpisa SMP 2018/19 omejeno na (skupno) 6 mesecev.
Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje 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 tujini.
Višina finančne mesečne dotacije v okviru tega razpisa je za posamezne države sledeča:

Skupina 1
Država
gostiteljica

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

520 €
+ 100€* ali + 200/220€**

Skupina 2
Država
gostiteljica
Skupina 3
Država
gostiteljica

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

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

450 €
+ 100€ ali + 200/220€

370 €
+ 100€ ali + 200/220€

* dodatek za prakse / ** Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi

 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. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi kandidati. 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.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno UL MF na mag. Ajdo Rudel (Lokacija:
Referat za študijske izmenjave, Vrazov trg 2, e-pošta: outgoing@mf.uni-lj.si, tel: 01 543 7804; uradne
ure: pon.-pet od 9. do 11. ure, dodatno še srede od 12.00 do 14.00 ure).

mag. Ajda Rudel
Mednarodna pisarna UL MF

Ljubljana, dne 8. marec 2018

Priloga:
- Seznam partnerskih univerz, s katerimi ima UL MF sklenjeno pogodbo za Erasmus+ praktično
usposabljanje

Priloga 1: Seznam bilateralnih pogodb UL MF s partnerskimi univerzami za praktično usposabljanja
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