RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016)
Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja
prakse v tujini
V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College, Družba za višješolsko
izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o., razpisuje 1 mesto za opravljanje strokovne prakse
v tujini po izboru študenta/ke, v trajanju od 2-eh do 3-eh mesecev (minimalno opravljenih
400 ur). Praksa mora biti zaključena najkasneje do 31.5.2018.

Pogoji prijave na razpis:
Pogoji za Erasmus+ študente določajo, da je študent lahko vpisan v 1. ali v 2. letnik študija
oziroma je mladi diplomant (vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani njihove matične
institucije v času zadnjega leta študija. Njihovo usposabljanje mora biti izvedeno v 12 mesecih po
zaključeni diplomi).
•
Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.
•

Iskanje usposabljanj oziroma praks v tujini je z vzpostavitvijo on-line platform precej lažje. Informacije
o prostih delovnih mestih lahko najdete na:

o

www.erasmusintern.org

o

www.praxisnetwork.eu

o

https://ec.europa.eu/eures/page/index

o

https://ec.europa.eu/eures/droppin/en

o

http://www.pic-management.com/en/applicant/students/our-service/

o

Kariernem centru GEA College

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 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.

Kriteriji za izbiro Erasmus študentov:
Kriterij
1. Motiviranost študenta za opravljanje prakse 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
1590 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 v tujino.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške 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 opravljanja prakse v tujini ter v okviru najkrajšega oziroma
najdaljšega upravičenega obdobja.

Višina dotacije:

Skupine

Države

€ / mesec

Skupina 1
Države programa z
višjimi
življenjskimi
stroški
Skupina 2
Države programa s
srednjimi
življenjskimi
stroški
Skupina 3
Države programa z
nižjimi
življenjskimi
stroški

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

430 €

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

380 €

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

330 €

DODATKI:
Študentska mobilnost za prakso: dodatni znesek 100 EUR/mesec.
Izbrani kandidat, če izhaja okolja z manj možnostmi, bo imel možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+
finančni dotaciji.Ta dodatek se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+, temveč so sredstva

zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
v okviru Operativnega programa 2014-2020 (prednostna os 10).
Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višjega od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na tip
mobilnosti. 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.
Ostali študenti prejmejo dodatni znesek v višini 100 EUR na mesec.
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+ 2016, Praksa v tujini«. Nepopolnih vlog Študijska komisija ne bo upoštevala.
2. Rok za oddajo vlog je 21. december 2016. V kolikor do 21.12.2016 ne bo prispela nobena prijava, je
razpis odprt do prejetja prve ustrezne prijave. Predstavitev možnosti ERASMUS+ mobilnosti bo
potekala v ponedeljek, 12.12.2016 ob 16.00 uri v predavalnici št. 5.
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. 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/mobilnoststudentov/ in http://www.erasmusplus.si/

–
–

iskanje prakse preko različnih on-line platform;
dober razmislek o finančnih možnostih študija v tujini, saj Erasmus+ dotacija študij v tujini le
sofinancira.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Urška Pahor Ulčar, mag.posl.ved
Mednarodna pisarna GEA College
ERASMUS institucionalni koordinator
urska.pahor-ulcar@gea-college.si ali 01/5881-327

Ljubljana, november 2016

