EUTOPIA Program mobilnosti doktorskih študentov
DOLOČILA ZA KANDIDATE UNIVERZE V LJUBLJANI
Rok za prijavo: 22. junij 2021 do 13.00 (CET)
Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo doktorski študenti (v nadaljevanju kandidati), ki:
- so v času oddaje prijave in bodo tudi v obdobju mobilnosti vpisani v enega od doktorskih
programov na Univerzi v Ljubljani;
- pred zaključkom obdobja mobilnosti še ne bodo zagovarjali doktorske disertacije.
Mobilnost mora biti izvedena v študijskem letu 2021/2022 na eni od univerz zveze EUTOPIA.
Na razpis se ne morejo prijaviti kandidati, ki so bili izbrani na EUTOPIA PhD co-tutelle programu.
Postopek prijave:
Kandidati izpolnijo prijavni obrazec (dostopen na https://eutopia-university.eu/doctoralmobility-programme/), ki ga skupaj s svojim življenjepisom združijo v en dokument in ga
poimenujejo »DocMobProgram_Priimek_Ime.pdf«. Prijavo v PDF obliki z enim sporočilom
pošljejo programski referentki na UL ge. Jeleni Tomažin na e-naslov jelena.tomazin@uni-lj.si in
referentu partnerske univerze, na katero bi rad odšel.
Lokalni programski referenti:
- University of Warwick: Rhiannon Martyn, Head of Doctoral College,
R.martyn@warwick.ac.uk
- Vrije Universiteit Brussel: Hannelore De Grande, Head of the Research Training and
Development
Office
(RTDO)
within
the
R&D
Department,
Hannelore.De.Grande@vub.be
- CY Cergy Paris University: Perrine Elshawish, Head of office for doctoral studies, CY
Cergy Paris University, perrine.elshawish@cyu.fr
- Univerza v Ljubljani: Jelena Tomažin, Univerzitetna služba za doktorski
študij/Doktorska šola Univerza v Ljubljani, jelena.tomazin@uni-lj.si
- Pompeu Fabra University: Marta Aragay, Head, Office for Graduate and Doctoral
Studies, escola.doctorat@upf.edu
- University of Gothenburg: Lisa Broadwell, University of Gothenburg International
Centre, lisa.broadwell@gu.se
Splošni kontakt:
Sylvie Niessen, Director of International Scientific Development, CY Cergy Paris University,
sylvie.niessen@cyu.fr
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Postopek izbire kandidatov:
Ocenjevalna komisija Univerze v Ljubljani bo med prijavljenimi kandidati izbrala tri (3) kandidate,
vpisane v doktorske programe na UL, ki bodo za mobilnost prejeli sredstva v višini največ do
5.000,00 EUR, ne glede na to, ali bodo odšli na mobilnost enkrat ali večkrat v krajših časovnih
obdobjih.
Pogoji financiranja:
Izbrani kandidati bodo za mobilnost prejeli največ do 5.000,00 EUR, in sicer skupno za
nastanitev, stroške bivanja in potne stroške:
- dotacija za nastanitev in stroške bivanja znaša 105,00 EUR na dan;
- potni stroški se povrnejo glede na dejansko porabo in na podlagi predloženih dokazil, pri
čemer skupna vrednost dotacije in potnih stroškov ne sme presegati 5.000,00 EUR, ne
glede na trajanje mobilnosti.
Pogoj za financiranje mobilnosti je, da se izbrani kandidat za čas mobilnosti nahaja v kraju
gostiteljske institucije. Pred odhodom na mobilnost Univerza v Ljubljani in izbrani kandidat
skleneta pogodbo o sofinanciranju mobilnosti doktorskega študenta. Pred odhodom na mobilnost
kandidat prejme 80 % dotacije za nastanitev in stroške bivanja, po vrnitvi in predložitvi poročila z
dokazili pa še preostalih 20 % in povrnjene potne stroške.
➔ Pred odhodom: pri načrtovanju poti svetujemo, da se pozanimate o pogojih vstopa v
državo, tamkajšnjih razmerah v državi, povezanih z epidemijo COVID-19. Poskrbite za
rezervacijo namestitve ter vozovnic. V okviru trenutnih okoliščin preprečevanja širjenja
COVID-19 morate prijavitelji pri oddaji vloge upoštevati morebitno omejitev potovanja
ter priporočila NIJZ za potovanje v tujino.
➔ Po prihodu: po končani mobilnosti posredujete potrdilo partnerske univerze o izvedeni
mobilnosti ter kratko poročilo o opravljeni mobilnosti skupaj z dokazili, ki izkazujejo
trajanje mobilnosti (vozovnice, računi za namestitev ali druga dokazila). Poročilo z dokazili,
ki je podlaga za izplačilo preostanka sredstev, pošljete najkasneje v 10 dneh po zaključeni
mobilnosti ge. Jeleni Tomažin po elektronski pošti na naslov jelena.tomazin@uni-lj.si.
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