
                             
 

 
R A Z P I S  

 
ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV  Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI  

PO PROGRAMU ERASMUS + 
v študijskem letu 2014/15 

 
1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA  JAVNEGA RAZPISA 
 
Izvajalec javnega razpisa je Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju 
ŠCŠL).  
 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Program Erasmus+ je nov 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 prijav se nanaša na ključni ukrep 1 (KU1), učna 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. 

Cilji mobilnosti za namen praktičnega usposabljanja 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 vrednost 
- 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 študenta. Zato jamčita mentor na organizaciji pošiljateljici ali Erasmus koordinator 
in delodajalec, ki podpišejo dokument SPORAZUM O USPOSABLJANJU (Training Agreement). 

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Makedonija in 
Turčija. 
 
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. oktobra 
2014 do najkasneje 30. oktobra 2015. 
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Na praktično izobraževanje lahko študent odide v katerokoli podjetje ali podobno organizacijo ter 
visokošolsko institucijo  v drugi sodelujoči državi, izvzete so le: 

- evropske institucije, 

- organizacije, ki vodijo EU-programe, 

- diplomatska predstavništva Republike Slovenije v tujini in 

- predstavništva ali javni zavodi države, iz katere prihaja študent. 
 
Podjetje je katerokoli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem 
sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem delujejo, vključno s 
socialno ekonomijo. 
 
Izbor Erasmus študentov opravi komisija ŠCŠL na pravičen in transparenten način.  
 
3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE 
 
3.1.  Pogoji za kandidiranje za prijavitelje 
Na razpis za mobilnost se lahko prijavi študent ŠCŠL, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev 
statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program: 

- da je državljan Republike Slovenije oz. državljan ene od sodelujočih držav ali ima v eni od 
sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva, 

- da bo njegova mobilnost za namen prakse najmanj 10 tednov, 
- da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na ŠCŠL, z izjemo diplomantov, 

ki se prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo praktično usposabljanje po končanem 
študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi. 

 
 
3.2. Vsebina in priprava vloge 
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in 
podpisane obrazce: 

- prijavni obrazec 
- življenjepis (Europass)  
- motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh 

 
4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE 
 
Merila za ocenjevanje vlog 
- samostojnost pri iskanju podjetja za praktično usposabljanje v tujini 
-  dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov 
-  motivacijsko pismo 
- druge reference na strokovnem področju 
 
 
Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna komisija, ki jo bodo sestavljali: 

- Institucionalni Erasmus koordinator 
- Organizator praktičnega izobraževanja 
- Referentka višje šole 

 
V primeru večjega števila kandidatov, ki enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije, lahko 
komisija opravi še osebne razgovore.  
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Vsi prijavljeni kandidati za Erasmus+ štipendije bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po zaključku 
razpisa. 
 
 
5. FINANČNA DOTACIJA 
 
Študent programa Erasmus ni samodejno upravičen do Erasmus + finančne dotacije. Slednjo pridobi 
na podlagi oddane vloge. 
 
Dotacija Erasmus + le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.  
 
Finančna pomoč je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti oz. 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. 
 
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus +, lahko zaprosijo za dodatna 
finančna sredstva na podlagi dodatnega razpisa, o katerem bodo obveščeni predvidoma poleti 2014.  
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje 
opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent z ŠCŠL skleniti pred odhodom na prakso 
v tujino. 
 
 
6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG 
 
Študent, ki želi oditi na študij v tujino kot »Erasmus študent« oziroma na praktično usposabljanje, 
izpolni priloženi prijavni obrazec z obveznimi prilogami  in ga odda v zapečateni kuverti osebno v 
tajništvu ŠCŠL ali pošlje priporočeno po pošti na naslov:  
 
Šolski center Škofja Loka 
Podlubnik 1b 
4220 Škofja Loka 
»ERASMUS ŠTIPENDIJA 2014/15 – ne odpiraj!« 
 
Dodatne informacije lahko dobite na spletnih naslovih http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx in 
http://www.scsl.si/erasmus. 
Kontakt:  Irena Leban (irena.leban@scsl.si) 
  Alojz Zupančič (alojz.zupancic@scsl.si)  
 
 
 
 
Škofja Loka,  9. 11. 2014 
 
 
Priloga: prijavni obrazec 
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