RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2015)
Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja
študija v tujini v zimskem semestru študijskega leta 2016/17
Zakaj iti v tujino?
•
•

Študent je oproščen plačila šolnine študija v tujini.
Študentu se priznajo obveznosti, opravljene na partnerski instituciji v tujini.

Pogoji prijave za študij v tujini:
•

Pogoji za Erasmus+ študente določajo, da mora biti študent do odhoda v tujino vpisan vsaj v 2. letnik
študija.
•
Študent, ki ima status študenta na GEA College – Centru višjih šol.
•
Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Cilji tovrstne mobilnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 vrednot
povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po
opravljeni mobilnosti

Kam v tujino:
V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College, Družba za višješolsko izobraževanje – Center
višjih šol, d.o.o., razpisuje 1 mesto za študij tujini. Na izbiro so naslednje partnerske inštitucije:
•

Instituto Superior de Comunicaçao Empresarial, Portugal, www.iscem.pt

•

Bilecik University, Turkey, www.bilecik.edu.tr

•

Muş Alparslan Universitesi, Turkey, www.alparslan.edu.tr

•

Pamukkale University, Turkey, www.pau.edu.tr

•

International School of Law and Business, Lithuania, www.ttvam.lt

•

»1 Decembrie 1918« University of Alba Iulia, Romania, www.uab.ro

•

University of Humanities and Economics in Wloclavek, Poland, www.wshe.pl

•

Obchodni Akademiee a Vyssi Odborna Skola (Business Academy and Higher Professional School),
Czech Republic, www.oavm.cz

•

Unicorn College, Czech Republic, www.unicorncollege.cz
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Vsebina in priprava vloge:
Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane
dokumente:
•

Motivacijsko pismo na eni ali dveh straneh v angleškem jeziku.

•

Življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku.

•

Izpis ocen vseh vaših opravljenih izpitov. Potrdilo o opravljenih izpitih in ocenah pridobite v referatu.

•

Fotografijo, velikosti za osebni dokument ali skenirano fotografijo.

Kriteriji za izbiro Erasmus študentov:
Kriterij
1. Motiviranost študenta za študij v tujini
2. Znanje tujega jezika
3. Učni uspeh
4. OBVEZNA zadostitev formalnih pogojev
Skupaj

Vrednost kriterija
40 %
30%
30 %
100 %

Finančna dotacija:
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije je Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) GEA College – CVŠ odobrila sredstva v višini 1520 EUR. Na
mobilnost lahko z ERASMUS+ finančno dotacijo odide 1 študent. Študent programa Erasmus+ ni samodejno
upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. V tujino lahko odide tudi kot ERASMUS+ študent brez finančne dotacije.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči so konkretneje opredeljene v
Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora izbrani študent skleniti pred odhodom na študij v tujino.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je
opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po izboru.
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem
na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega upravičenega obdobja.

Višina dotacije:
Skupine

Države

€ / mesec

Skupina 1
Države programa z
visokimi
življenjskimi
strošk
Skupina 2
Države programa s
srednje visokimi
življenjskimi
stroški
Skupina 3
Države programa z
nizkimi
življenjskimi
stroški

Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija,
Finska, Švedska, Velika Britanija,
Lihtenštajn, Norveška

400 €

Belgija, Češka republika, Nemčija,
Grčija, Španija, Hrvaška, Ciper,
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska,
Slovenija, Islandija, Turčija

350 €

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Malta, Poljska, Romunija,
Slovaška, Republika Makedonija

300 €
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Izbrani kandidat, če izhaja iz socialno-ekonomsko šibkega okolja, bo imel možnost zaprositi za dodatek k
Erasmus+ štipendiji.
Da bi ta dodatek lahko pridobil, bo moral po izboru oddati tudi odločbo Centra za socialno delo. Študenti, ki
prejemajo državno štipendijo, to odločbo že imajo.
Tudi če je izbrani kandidat študent s posebnimi potrebami bo prav tako lahko zaprosil za dodatna sredstva.
Razpis bomo pripravili naknadno, ko bomo že imeli seznam izbranih študentov.

Oddaja vlog in ostale pomembne informacije:
1. Popolno vlogo dostavite na naslov: GEA College – CVŠ, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Erasmus+ 2015, Študij v tujini«. Nepopolnih vlog Študijska komisija ne bo upoštevala.
2. Rok za oddajo vlog je 14. marec 2016.
3. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni, najkasneje v tridesetih dneh po koncu prejemanja vlog.
4. Postopek priznavanja izpitov bo izveden po povratku študentka/ke iz študija v tujini.
Opomba: Izbrani študent/ka pred odhodom v tujino podpiše tudi dokument imenovan »Learning agreement«
v katerem bo jasno zapisano katere predmete bo v tujini poslušal/a in opravljal/a izpite ter kateri izpiti se
ji/mu tu priznajo. Ta dokument je podpisan s strani študenta/ke, GEA College – Centra višjih šol in tuje
institucije. Če študent/ka navedene predmete opravi, ima s tem zagotovljeno tudi njihovo priznavanje po
povratku.
5. Zdravstvena zavarovanja: Študenti/ke, ki odidejo v tujino, si zdravstveno zavarovanje uredijo sami.

Priporočamo:
–

ogled

internetnih

strani:

http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodna-pisarna/mobilnost-

studentov/ in http://www.erasmusplus.si/
–
–

ogled posameznih internetnih strani tujih institucij;
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, 6.1.2016
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