Naknadni razpis ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto
2019/2020 za študente UL MF
Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja naknadni razpis za:
ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2019/2020 za študente Medicine, Dentalne
medicine in doktorske študente Biomedicine
 SPLOŠNI NAMEN IN CILJ RAZPISA ERASMUS+ ŠTUDIJSKIH IZMENJAV
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 predlogov 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. To je
na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent po zaključenem drugem
letniku.
Tudi tisti študenti, ki so do leta 2019-20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa
ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni
seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12
mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov (medicina in dentalna
medicina), kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo največ 24 mesecev.
V to obdobje je vključena tudi Mednarodna kreditna mobilnost KA1 107 (mobilnost z neevropskimi državami).

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 (Learning agreement for studies), 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, za dva semestra 40
ECTS.
Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo oz. bodo pridobili na izmenjavi manj od
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, Severna Republika Makedonija, Srbija in Turčija.
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča ter v državi, v
kateri biva v času študija.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene v
drugem semestru študijskega leta 2019/2020 do najkasneje 30. septembra 2020.
 POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave se lahko prijavijo študenti UL MF, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje (glej tudi prilogo 2):
1. Mobilnost lahko poteka le med UL MF in tujimi univerzami/fakultetami, s katerimi je
podpisana bilateralna pogodba ali je podpis bilateralne pogodbe v teku (glej prilogo 1).
2. Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece, mobilnost mora biti izvedena v drugem
semestru študijskega leta 2019/2020 in najkasneje do 30. septembra 2020.
3. Študent mora biti v času oddaje prijave in v letu opravljanja izmenjave vpisan najmanj v 2.
letnik in največ v 6. letnik študija na MF UL;
4. Študent mora pred odhodom v tujino pripraviti in skleniti študijski sporazum (Learning
agreement for studies).
5. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz
naslova programa ERASMUS ali ERASMUS+.

 PRAVILA ERASMUS+ ŠTUDIJSKE IZMENJAVE
ERASMUS+ študijska izmenjava je za študente medicine in dentalne medicine MF UL možna le na
partnerskih medicinskih univerzah in fakultetah, s katerimi ima UL MF podpisane bilateralne
pogodbe in kjer so v tekočem letu 2019/2020 še ostala prosta mesta (glej prilogo 1). Študenti
doktorskega študija na MF UL lahko tudi podajo predloge za Erasmus+ mobilnost na kateri koli
instituciji z ECHE Erasmus listino. V tem primeru bodo bilateralne pogodbe sklenjene na
individualni ravni, neposredno za prijavljenega doktorskega študenta.
Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom
ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga na MF UL podpiše koordinator programa Erasmus+ prof. dr.
Tomaž Marš oz. za študijski program dentalna medicina akademski koordinator prof. dr. Maja
Ovsenik, podlaga za podpis študijskega sporazuma je ustrezno potrjena Listina študenta MF UL na
programih mobilnosti.
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti, znaša za en
semester 20 ECTS. Predhodno dogovorjene in v tujini opravljene obveznosti morajo biti priznane na
matični instituciji.
Postopki in navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega
usposabljanja na UL MF so objavljeni na spletni strani UL MF: http://www.mf.unilj.si/vsebina/menu1/2406.
 NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava na ERASMUS+ študijsko izmenjavo poteka preko sistema VIS, kjer oddate prijavo na
izmenjavo:
1. Izpolnjena prijava na izmenjavo v sistemu VIS (Erasmus+ študijska izmenjava)

2. Priloge:

1. Motivacijsko pismo (1-2 strani A4), kjer navedete razloge, zakaj želite opraviti Erasmus+
študijsko izmenjavo (pismo je lahko zapisano tudi v angleščini ali v jeziku države, v kateri bi
radi opravili Erasmus+ študijsko izmenjavo) in
2. Življenjepis z vsemi biografskimi in bibliografskimi podatki, v katerem navedete tudi, ali ste
bili v času študija tutor kateremu izmed tujih študentov (navedite kateremu) in ali ste bili
vključeni v pouk z Erasmus študenti (v t. i. mednarodno skupino). Obvezno navedite, v
katerem letniku in štud. letu ste oz. ste bili vključeni v t. i. mednarodno skupino.
3. Uradno potrdilo o znanju tujih jezikov, najmanj stopnja B2 (maturitetno spričevalo,
potrdila jezikovnih šol, drugo).
Študent naj priloži tudi naslednjo dodatno prilogo:
4. Predlog obveznosti (zapišite seznam predmetov, ki jih v okviru programa Erasmus+ nudi
univerza gostiteljica in jih želite ob povratku na MF UL uveljavljati v obliki rednih študijskih
obveznosti na MF).
Prijave oddajte preko sistema VIS najkasneje do nedelje, 29. septembra 2019. Po tem roku
sistem VIS prijav več ne bo dopuščal. Nepopolnih prijav ne bomo sprejemali.
 MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN IZBIRNI POSTOPEK
Izbirni postopek in MOREBITNI RAZGOVOR s kandidati bo potekal med 7. in 10. oktobrom
2019.
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevani naslednji kriteriji (ne glede na izbrano fakulteto):
1. dosedanji študijski uspeh – povprečna ocena, ki bo izvožena iz sistema VIS na dan 30. 9.
2019
(max. 10 točk),
2. letnik študija (max. 10 točk),
3. opravljeno študentsko tutorstvo tujim Erasmus študentom (max. 2 točki) in vključitev v
rotacijo v t. i. mednarodno skupino v 4. ali 5. letniku (max. 3 točke)
4. motivacijsko pismo (max. 10 točk)
5. ocena razgovora* pred izbirno komisijo in znanje tujih jezikov (max. 10 točk)*(prijavljeni
kandidati doktorskega študija morajo predložiti soglasje mentorja o prijavi na študijsko
izmenjavo: razgovor s kandidati doktorskega študija ne bodo izvedeni).
6. POZOR: V kolikor vaša odpoved študijske izmenjave Erasmus+ za leto 2018/19 ni bila
sporočena najkasneje do dneva nominacije na partnersko univerzo, se vam bo ob prijavi na
študijsko izmenjavo Erasmus+ 2019/20 odbilo 6 točk.
Minimalni pogoj za izbiro je doseženih skupno najmanj 22 točk.

Seznam izbranih Erasmus+ študentov medicine in dentalne medicine na UL MF bo poslan
kandidatom po elektronski pošti najkasneje do 11. oktobra 2019. Izbrane kandidate bosta o
nadaljnjem postopku obveščali Služba za mednarodno sodelovanje UL (http://www.unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/) in Mednarodna pisarna UL
MF (http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/919)
Komisijo za izbor kandidatov sestavljajo koordinator programa Erasmus+ UL MF prof. dr. Tomaž
Marš, zaposleni v mednarodni pisarni MF mag. Ajda Rudel in mag. Jerneja Čelofiga in učitelji UL
MF, ki jih s sklepom v komisijo imenuje dekan UL MF.
 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.
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.
Višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta bodo
odvisni od višine sredstev, ki jih bo UL pridobila na razpisu.
Če bo Univerzi v Ljubljani odobreno manjše število mest za študij študentov v tujini, kot bo s strani
članic izbranih in potrjenih kandidatov, bodo imeli prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne
pomoči tisti študenti, ki bodo pri ocenjevanju vlog na matični članici dobili višje število točk in tisti
kandidati, ki se predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus+ študija v tujini.
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.
V študijskem letu 2019/2020 bo finančna dotacija za posamezne države sledeča:
Skupina 1
Država
gostiteljica
Skupina 2
Država
gostiteljica

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

520 €

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

470 €

Skupina 3
Država
gostiteljica

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

420 €

Študenti UL, izbrani na tem razpisu, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili
tudi za dodatek k Erasmus+ finančni pomoči. Sredstva za to bo UL pridobila na razpisu Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.
V letu 2019/2020 bo dodatek znašal 27,97€/mesec. Do njega bodo upravičeni študenti, ki
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 R. Sloveniji
neposredno pred odhodom na izmenjavo, v okviru katere uveljavljam štipendijo ali
□ sem državljan tretje države in sem pridobil status rezidenta za daljši čas,
□ 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 2018 v okviru
programa Erasmus (259. 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.
Študenti iz socialno šibkejših okolij bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči upravičeni tudi
do dodatne spodbude.
V letu 2019/2020 bo višina spodbude znašala 200€ na mesec.
Do spodbude bodo upravičeni tisti študenti UL, ki bodo izbrani na razpisu za študijsko mobilnost za
leto 2019/2020 v okviru progama Erasmus+ in prejemajo v študijskem letu 2019/2020 oni ali član
njihovega skupnega gospodinjstva, enega izmed socialnih transferjev Centra za socialno delo:
državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike
družine.

Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij mora biti študentom v celoti izplačana pred
začetkom mobilnosti.
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
oktobra 2019.
 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.
 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; uradne ure: pon.-pet. od 9. do 11. ure, dodatno še srede od 12. do 14.00 ure), informacije so na
voljo tudi na spletni strani UL MF (https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/mednarodneizmenjave/splosno/erasmus-studijska-izmenjava) 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. september 2019

Priloge:
 Seznam Erasmus+ bilateralnih pogodb
 Pogoji za izvajanje programa Erasmus+

Priloga 1 – Seznam Erasmus+ bilateralnih pogodb za področje medicine (0912) za študijsko leto 2019/2020
MEDICINA
ERASMUS KODA
B BRUXEL04
B GENT01
B LEUVEN01
BG PLEVEN01
BG SOFIA11
CZ OLOMOUC01
D AACHEN01
D DUSSELD01
D MUNCHEN01
D ERLANGE01
D SAARBRU01
D WURZBU01
E BARCELO01
E BILBAO01
E GRANADA01
E MALAGA01
E MURCIA01
E OVIEDO01
E SALAMAN02
E SANTAND01
E SANTIAG01
EE TARTU02
F GRENOBL01
F LILLE11
F NANCY43
F NICE01
F STRASBO48
G KRITIS01
HR OSIJEK01
HR SPLIT01
HR ZAGREB01
HU BUDAPES08
HU PECS01

UNIVERZA
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
UNIVERSITEIT GENT
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
UNIVERSITY OF MEDICINE - PLEVEN
MEDICAL UNIVERSITY - SOFIA
UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF
LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG
UNIVERSITÄT DES SAARLANDES
JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG
UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE MALAGA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
TARTU ULIKOOL
UNIVERSITE JOSEPH FOURIER GRENOBLE 1
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
UNIVERSITE DE NICE - SOPHIA ANTIPOLIS
UNIVERSITE DE STRASBOURG
PANEPISTIMIO KRITIS (UNIVERSITY OF CRETE)
SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
SVEUCILISTE U SPLITU (UNIVERSITY OF SPLIT)
SVEUCILISTE U ZAGREBU
SEMMELWEIS EGYETEM
PECSI TUDOMANYEGYETEM - UNIVERSITY OF PECS

MOBILNOSTI
1 študent za 10 mesecev
1 študent po 3 mesece
1 študent za 9 mesecev
1 študent za 6 mesecev
2 študenta vsak po 5 mesecev
2 študenta vsak po 12 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
2 študenta vsak po 3 mesece
1 študent po 4 mesece
1 študent za 10 mesecev
2 študenta vsak po 6 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
2 študenta vsak po 12 mesecev
2 študenta vsak po 4 mesece
2 študenta vsak po 9 mesecev, 1 študent 6. letnika po 4 mesece
1 študent po 9 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
2 študenta vsak po 12 mesecev
2 študenta vsak po 9 mesecev
2 študenta vsak po 9 mesecev
1 študent za 9 mesecev
1 študent po 12 mesecev
2 študenta vsak po 9 mesecev
1 študent za 3 mesece
2 študenta vsak po 24 mesecev
1 študent za 10 mesecev
2 študenta vsak po 9 mesecev
1 študent za 12 mesecev
2 študenta vsak po 5 mesecev
2 študenta vsak po 5 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
2 študenta vsak po 3 mesece
2 študenta vsak po 5 mesecev

I FIRENZE01
I NAPOLI09
I PADOVA01
I PARMA01
I ROMA01
I SIENA01
I TORINO01
I TRIESTE01
I UDINE01
I VERONA01
IS REYKJAV01
LT KAUNAS13
LT VILNIUS01
LV RIGA03
MK SKOPJE01
NL NIJMEGE01
P COIMBRA01
P PORTO02
P PORTO02
PL KATOWIC03
PL LODZ03
PL TORUN01
RO IASI04
SK BRATISL01
TR ANKARA03
TR IZMIR02

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA"
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
HASKOLI ISLANDS
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DO PORTO (ICBAS)
UNIVERSIDADE DO PORTO (Porto)
MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA
UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI.
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
GRIGORE T. POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE
HACETTEPE UNIVERSITY
EGE UNIVERSITY

1 študent za 9 mesecev
1 študent za 9 mesecev
3 študenti vsak po 10 mesecev
1 študent za 12 mesecev
1 študent za 10 mesecev
1 študent za 12 mesecev
2 študenta vsak po 12 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
1 študent za 6 mesecev
1 študent za 10 mesecev
1 študent za 6 mesecev
1 študent po 10 mesecev
1 študent za 10 mesecev
3 študenti vsak po 10 mesecev
2 študenta vsak po 5 mesecev na semester
2 študenta vsak po 5 mesecev
2 študenta vsak po 12 mesecev
2 študenta vsak po 9 mesecev
2 študenta vsak po 6 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
1 študent po 5 mesecev
1 študent za 5 mesecev
1 študent za 10 mesecev
2 študenta vsak po 3 mesece
1 študent za 10 mesecev

DENTALNA MEDICINA
ERASMUS KODA
E BILBAO01
E VALENCI91
I ROMA02
I SALERNO01
P COIMBRA01
SF OULU01
TR IZMIR02

UNIVERZA
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TORVERGATA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
OULUN YLIOPISTO
EGE UNIVERSITY

MOBILNOSTI
2 študenta vsak po 4 mesece
1 študent za 10 mesecev
2 študenta vsak po 6 mesecev
2 študenta vsak po 10 mesecev
1 študent za 10 mesecev
1 študent za 10 mesecev
3 študenti vsak po 6 mesecev

PRILOGA 2: Pogoji za izvajanje programa Erasmus+ na UL MF
Na razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave se lahko prijavijo študenti medicine in
dentalne medicine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1.
Mobilnost lahko poteka le med MF UL in tujimi fakultetami, s katerimi je podpisana
bilateralna pogodba ali je podpis bilateralne pogodbe v teku (glej prilogo 1).
2.
Študent lahko v tujini biva najmanj 3 mesece in največ 1 leto na vsaki stopnji študija
(12 mesecev), mobilnost mora biti izvedena od 1. junija 2019 do najkasneje 30. septembra
2020.
3.
Študent mora biti v času oddaje prijave vpisan najmanj v 3. letnik in največ v 6. letnik
študija na MF UL; študent mora biti v času izmenjave redno vpisan v višji letnik na MF UL
kot je bil v času prijave na razpis.
4.
Študent mora pred odhodom v tujino skleniti študijski sporazum.
5.
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz
naslova programa.
Matična institucija študenta izpolnjuje naslednje pogoje:
 ima s partnersko institucijo podpisan bilateralni sporazum o pošiljanju in
sprejemanju določenega števila študentov v določenem študijskem letu;
 študij na partnerski instituciji traja ne manj kot tri mesece in ne več kot 12
mesecev;
 študij opravljen v tujini je priznan kot sestavni del študijskega programa, ki ga
študent sicer opravlja na matični ustanovi. Partnerski instituciji in posamezni študenti
se dogovorijo za program študija pred študentovim odhodom v tujino s študijskim
sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent.
Študent mora pripraviti in skleniti študijski sporazum, podlaga za sklenitev študijskega
sporazuma je pridobitev soglasja nosilcev predmetov (Listina študenta MF UL).
Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji
poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati
in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini.
Matična institucija v celoti ali deloma prizna obveznosti opravljene na tuji instituciji,
vključno z izpiti oz. drugimi obveznostmi, določenimi s študijskim programom. Obdobje študija
v tujini nadomesti primerljivo obdobje študija z vsemi obveznostmi na matični ustanovi, tudi če
se vsebine razlikujejo.
Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje nobenih pristojbin (šolnina, vpisnina, izpiti,
uporaba laboratorija) – lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši
znesek za zavarovanje, študentsko organizacijo, knjižnico ali uporabo raznih materialov. Matična
institucija lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako
določeno z nacionalnimi zakoni.
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije ali posojila.

