Navodila za prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2018-2019
Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ študijske izmenjave in praktično usposabljanje v
študijskem letu 2018/2019:
Javni razpis za praktično usposabljanje študentov ERASMUS+ 2018/19
Prijavnica se izpolni preko VISa. Ko se prijavite v sistem, prijavnico najdete pod Prijava na izmenjavo>
ERASMUS+ izmenjava za praktično usposabljanje.
Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo
izvedene od 1. junija 2018 do najkasneje 30. septembra 2019.
Rok za oddajo popolne prijave je četrtek, 11. 1. 2017 do 12:00. Prijave s prilogami prinesete ali
pošljete v s priporočeno pošto v Referat za podiplomski študij in ednarodno sodelovanje, Erjavčeva
23, 1000 Ljubljana. Kandidati bodo izbrani v skladu z merili, navedenimi v razpisu.
Prijave oddane po roku se ne bodo upoštevale. Prijavnice, ki ne bodo natisnjene iz VISa, se ne bodo
upoštevale.
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. 2018.
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. Kandidati bodo izbrani v skladu z merili, navedenimi v razpisu. Kriteriji za vrednotenje
prijav so naslednji:
•
•
•
•

študijski uspeh: povprečna ocena že opravljenih študijskih obveznosti (največ 10 točk)
motivacijsko pismo v angleškem jeziku za 1. željo študija (največ 10 točk)
sodelovanje v tutorskem sistemu za tuje študente (3 točke)
že dogovorjeno opravljanje praktičnega usposabljanja v tujem podjetju v času oddaje prijave
(10 točk)

Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in
podpisane obrazce:
1. prijavni obrazec (natisnjen iz VISa)
2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh (Motivacijsko
pismo naslovite na Komisijo za mednarodno sodelovanje ALUO)

