Program Erasmus +, KA1 mobilnost študentov z
namenom opravljanja prakse v tujini
RAZPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015
V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College, Družba za
višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o., razpisuje v študijskem letu
2014/2015:
• 1 mesto za opravljanje strokovne prakse v tujini po izboru študenta/ke, v trajanju
2-eh ali 3-eh mesecev; minimalno opravljenih 400 ur.

Pogoji prijave :
Prijavijo se lahko študenti/ke vpisani v 1. ali 2. letnik v času razpisa.
Praksa mora biti zaključena do 30.9.2015.

Prijava naj zajema:
1) Dopis, s katerim izraža kandidat/ka utemeljitev prijave za strokovno prakso v tujini.
Vsebuje naj tudi vse potrebne podatke o podjetju, kjer bi študent želel opravljati
prakso. Dopis naj bo napisan v slovenskem in v angleškem jeziku.
2) Življenjepis oz. Curriculum Vitae v angleškem in v slovenskem jeziku. Skupaj z
življenjepisom (CV-jem) naj prijava ne presega dveh do treh tipkanih strani.
3) Izpis ocen vseh opravljenih izpitov na GEA College – Centru višjih šol. Potrdilo o
opravljenih izpitih in ocenah pridobite v referatu za študentske in študijske zadeve.
4) Zaželeno je dokazilo o znanju angleškega jezika.

Merila za izbor kandidatov/k za strokovno prakso v tujini:
Kriterij

1. Učni uspeh (število opravljenih izpitov, povprečna ocena)
2. Znanje tujega (angleškega) jezika
3. Študent je aktiven in utemelji svojo željo po opravljanju prakse
4. Druge prednosti kandidata (delo na projektih, mednarodne
izkušnje, sodelovanje v organih šole)
Skupaj

Vrednost kriterija
40 %
30 %
20%
10 %
100 %

Oddaja vlog in ostalo:
1. Popolno vlogo dostavite na naslov: GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000
Ljubljana, s pripisom »Erasmus+ - Praksa v tujini«. Nepopolnih vlog Študijska
komisija ne bo upoštevala.
2. Rok za oddajo vlog je 15. december 2014. V kolikor do 15.12.2014 ne bo prispela
nobena prijava, je razpis odprt do prejetja prve prijave.
3. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po koncu
prejemanja vlog.
4. Strokovno prakso, ki jo bo študent/ka opravil/a v tujini, bo študentu/ki priznana pri
predmetu Praktično izobraževanje.
4. Znesek ERASMUS+ dotacije za opravljanje prakse v tujini je 450,00 EUR /mesec.
Šola je zaprosila tudi za sredstva za dodelitev dodatne dotacije za Erasmus+
študente pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije (dodatno 150
EUR/mesec v kolikor kandidat izpolnjuje pogoje razpisa JSRS).

Priporočamo:
–

ogled internetnih strani: http://www.erasmusplus.si/

–

dober razmislek o finančnih možnostih študija v tujini, saj Erasmus+ dotacija študij v
tujini le sofinancira.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
Mednarodna pisarna GEA College
Urška Pahor Ulčar, ERASMUS institucionalni koordinator
urska.pahor-ulcar@gea-college.si ali 01/5881-327

Ljubljana, 19. november 2014

