ŠTUDIJ V TUJINI 2014/15

ERASMUS+ 2014/2015
RAZPIS PROSTIH MEST ZA IZOBRAŽEVANJE V
TUJINI z namenom študija za zimski semester
Razpisana so naslednja prosta mesta za izmenjave študentov v okviru
programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnosti za študente z
namenom študija:
4 Erasmus+ štipendije za države: Italija, Francija, Češka, Poljska, Nemčija, Madžarska, Danska,
Portugalska, Belgija, Finska, Španija.

Študent lahko izbere študij na naslednjih institucijah:
Partner
Budapest College of Management,
Budimpešta, Madžarska
Business Academy South West,
Esbjerg, Danska
Fachhochschule Erfurt - University
of Applied Sciences, Erfurt,
Nemčija
TH Mittelhessen University of
Applied Sciences, Giessen,
Nemčija
Higher Vocational State School in
Wloclawek, Poljska

GEA College - FP

Link

Opomba

http://www.avf.hu
http://www.bawest.dk

http://www.fh-erfurt.de

obvezno znanje
nemškega jezika

http://www.thm.de

obvezno znanje
nemškega jezika

http://pwsz.wloclawek.pl

April 2014

ŠTUDIJ V TUJINI 2014/15

IPAC, Annecy, Francija
Lahti University of Applied
Sciences, Lahti, Finska
NEWTON College, a.s., Brno,
Češka
Universita degli studi di Foggia,
Foggia, Italija
Artvelde University College Ghent,
Belgija
University of Economics and
Innovations in Lublin, Lublin,
Poljska
Unicorn College, Praga, Češka
University of Pécs, Pécs,
Madžarska
University of Zaragoza, Zaragoza,
Španija
Instituto Politécnico de Santarém,
Santarém, Portugalska

http://www.ipac.fr
http://www.lamk.fi
http://newtoncollege.cz
http://www.unifg.it

obvezno znanje
italijanskega jezika

http://arteveldehs.be

http://wsei.lublin.pl
http://www.unicorncollege.eu
http://www.pte.hu
http://www.unizar.es

obvezno znanje
španskega jezika

http://www.esg.ipsantarem.pt

Prijava naj zajema:
a. Dopis, s katerim izraža kandidat utemeljitev študija. Dopis naj bo napisan v slovenskem in
angleškem jeziku, za Italijo v italijanskem, za Nemčijo v nemškem jeziku in za Španijo v
španskem jeziku.
b. Življenjepis oz. Curriculum Vitae v angleškem in slovenskem jeziku. Za vse, ki boste
kandidirali za Nemčijo v nemškem, za Italijo v italijanskem jeziku in za Španijo v španskem
jeziku. Skupaj z življenjepisom (CV-jem) naj prijava ne presega dveh do treh tipkanih
strani.
c. Izpis ocen vseh opravljenih izpitov na GEA College - FP v slovenskem jeziku.
Potrdilo o opravljenih izpitih in ocenah pridobite v referatu.
d. Fotografijo, velikosti za osebni dokument.
e. Zaželena so referenčna pisma oziroma priporočila in dokazila o znanju tujih jezikov, še
posebej nemškega jezika, italijanskega in španskega jezika. Referenčna pisma se lahko
nanašajo na vaš študij, na strokovne izkušnje (delo v podjetjih, sezonsko honorarna dela
idr.) in ostale sposobnosti ter delovanje v ožji in širši družbeni sferi. Referenčna pisma vam
lahko napiše mentor, profesor, delodajalec ipd. Skratka oseba, ki dobro pozna vaše odlične
sposobnosti na določenem področju. Napisana naj bodo v slovenskem jeziku.
f. Osebe iz socialno deprivilegiranega okolja lahko zaprosijo za dodatek k štipendiji. Potrebno
je poslati odločbo Centra za socialno delo, ki to stanje izkazuje.
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Pogoji prijave za študij v EU:
Prijavijo se lahko redni in izredni študenti. Pogoji za Erasmus+ študente določajo, da mora biti
študent do odhoda v tujino vpisan vsaj v 2. letnik študija. Več o minimalnih pogojih za
sodelovanje študentov si lahko preberete na www.Erasmusplus.si , www.cmepius.si (ZELO
PRIPOROČAMO OGLED TEH STRANI!!!)

Merila za izbiro primernih kandidatov za študij v tujini
Kriterij
1. Motiviranost študenta
2. Druge prednosti kandidata (delo na projektih, mednarodne
izkušnje …)
3. Znanje tujega jezika
4. OBVEZNA zadostitev formalnih pogojev
Skupaj

Vrednost kriterija
40 %
30%
30 %
100 %

Izbor kandidatov bo opravila "Komisija za študentske in študijske zadeve".

Oddaja vlog in ostalo:
1. Popolno vlogo naslovite na GEA College – FP, Mednarodna pisarna, Komisija za
študentske in študijske zadeve in jo oddajte na recepciji FP ali pošljite na GEA
College - FP, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Nepopolnih vlog komisija ne bo
upoštevala.
2. ROK ZA ODDAJO VLOG je sreda, 16.4.2014.
3. Izbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje teden dni po zasedanju Komisije
za študentske in študijske zadeve.
4. Postopek priznavanja izpitov, ki jih bo študent opravil v tujini bo usklajen s
sistemom kreditnih točk/ECTS (European Transfer Credit System – za en semester naj bi
študent pridobil 30 ECTS-ov) in s predlogom "Komisije za študentske in študijske zadeve".
Priznavanje izpitov bo temeljilo predvsem na usklajenosti vsebin, obsegom predmeta,
številom ur in številom kreditnih točk. Opomba: študent pred odhodom v tujino podpiše tudi
dokument imenovan Learning agreement, v katerem je jasno zapisano katere predmete bo
v tujini poslušal in opravljal. Dokončno se izbor predmetov potrdi s podpisanim obrazcem
Individualni študijski program za študij na tuji visokošolski ustanovi.
5. Erasmus+ štipendije: Višina mesečne Erasmus+ štipendije v letu 2014/15 bo
predvidoma med 300 in 400 EUR/mesec. Osebe iz socialno deprivilegiranega okolja lahko
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zaprosijo za dodatek v višini 200 EUR/mesec. Ob prijavi na Razpis je potrebno poslati
odločbo Centra za socialno delo, ki to stanje izkazuje – povprečni mesečni dohodek na
osebo ne sme presegati 64% neto povprečne plače.

6. Zdravstvena zavarovanja: Študenti si uredijo sami.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Mednarodno pisarno, Erasmus+ institucionalni
koordinator: urska.pahor-ulcar@gea-college.si

Priporočamo:
– ogled internetne strani www.Erasmusplus.si; www.cmepius.si
– ogled posameznih internetnih strani tujih institucij;
– dober razmislek o finančnih možnostih študija v tujini, saj Erasmus+ štipendija študij v tujini
le sofinancira.

Lepo vas pozdravljam,

Mednarodna pisarna GEA College - FP
Erasmus+ institucionalni koordinator
Urška Pahor Ulčar

GEA College - FP

Ljubljana, 2. april 2014
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