ŠTUDIJ V TUJINI 2016/17

RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016)
Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom
opravljanja študija v tujini v študijskem letu 2016/17

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

•
•

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

Pogoji prijave za študij v tujini:
•
študent mora biti do odhoda v tujino vpisan vsaj v 2. letnik študija
•
status študenta na GEA College – Fakulteti za podjetništvo
•
Študent aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice
•
Trajanje posamezne izmenjave ne sme pa biti krajše od treh mesecev in daljše od
enega leta.
•
Tudi tisti študenti, ki so oziroma bodo do leta 2016-17 del študijskih obveznosti
opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12
mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in
praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno
stopnjo študija.
•
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.
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Kam v tujino:

Partner
Artevelde University College
Ghent, Belgija
VSFS Institute of Finance and
2
Administration, Praga, Češka
1

3 Unicorn College, Praga, Češka
NEWTON College, a.s., Brno,
Češka
Business Academy South West,
5
Esbjerg, Danska
Lahti University of Applied
6
Sciences, Lahti, Finska
4

7 IPAC, Annecy, Francija
University College of Economics,
Entrepreneurship and
8
Management Nikola Subic Zrinski,
Zagreb, Hrvaška
Visoka škola za poslovanje i
9 upravljanje ˝Baltazar Adam
Krčelić˝, Zaprešič, Hrvaška
10 VERN, Zagreb, Hrvaška
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

Universita degli studi di Foggia,
Foggia, Italija
University of Pécs, Pécs,
Madžarska
University American College
Skopje, Makedonija
THM Mittelhessen University of
Applied Sciences, Giessen,
Nemčija
Fachhochschule Erfurt - University
of Applied Sciences, Erfurt,
Nemčija
Higher Vocational State School in
Wloclawek, Poljska
University of Economics and
Innovations in Lublin, Lublin,
Poljska
Radom Academy of Economics,
Poljska
Instituto Politécnico de Santarém,
Santarém, Portugalska
Instituto Politécnico de
Portalegre, Portalegre,
Portugalska
University of Zaragoza, Zaragoza,
Španija

GEA College - FP

Link
http://www.arteveldehogeschool.be
http://www.vsfs.cz/en

http://www.unicorncollege.eu
http://newtoncollege.cz
http://www.bawest.dk
http://www.lamk.fi
http://www.ipac-france.com

http://www.zrinski.org/nikola

http://www.vspu.hr
http://www.vern.hr
http://www.unifg.it
http://www.pte.hu
http://www.uacs.edu.mk
http://www.thm.de

http://www.fh-erfurt.de
http://pwsz.wloclawek.pl

http://wsei.lublin.pl
http://wsh.pl
http://www.esg.ipsantarem.pt

www.ipportalegre.pt
http://www.unizar.es
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23 Yalova University, Turčija
24 Çankaya University, Turčija

http://www.yalova.edu.tr

http://www.cankaya.edu.tr/index_tr.php

25 Pamukkale University, Turčija
26 Anadolu University, Turčija

http://iibf.pau.edu.tr
http://www.anadolu.edu.tr

V kolikor bi kandidat želel oditi na mobilnost z namenom študija šele v letnem
semestru študijskega leta 2016/17, potem je možno, da bo na voljo še kakšna nova
partnerska inštitucija, saj bilateralne dogovore podpisujemo skozi celo leto. V tem
primeru mora kandidat vsekakor v vlogi zapisati na prvo mesto najprej željo iz nabora
inštitucij s katerimi že imamo podpisane dogovore, dopisati pa še opcijo 2, da bi morda
želel oditi še kam drugam.
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. Za Italijo dodatno v
italijanskem, za Nemčijo v nemškem jeziku in za Španijo v španskem jeziku. V tem dopisu se
predstavite, zapišete zakaj se na razpis prijavljate (prepričajte nas, da ste najboljši
kandidat, kakšna so vaša pričakovanja,…), kam želite oditi (na katero partnersko
inštitucijo) in za koliko časa bi želeli oditi v tujino (zimski ali letni semester, celo
študijsko leto).

• 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 tisk skenirane fotografije.

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 %

Izbor kandidatov bo opravila Komisija za študentske in študijske zadeve. Komisija bo
kandidate razvrstila v vrstni red glede na dobljene točke po kriterijih za izbiro kandidatov.
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Finančna dotacija:
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije bo Nacionalna agencija (Center RS za
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) GEA College –
Fakulteti za podjetništvo odobrila sredstva. Študent programa Erasmus+ ni samodejno
upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v
celoti.
Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev
na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne
agencije. Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev
študija v tujini, bo GEA College – Fakulteta za podjetništvo znižala število mesecev
sofinanciranja.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo
konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z GEA College –
Fakulteto za podjetništvo skleniti pred odhodom na študij v tujini. 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 obdobja
po tem javnem razpisu.

Višina Erasmus+ finančne dotacije:

CMEPIUS kot Nacionalna agencija program Erasmus+ bo pri izračunavanju pogodbenih
zneskov upoštevala naslednje zneske:
-350 EUR/mesec za SMS – mobilnost študentov za namen študija
Nato bomo sami glede na razpoložljiva sredstva in število prijavljenih študentov določili
mesečne zneske, ki pa se bodo razlikovali glede na državo, kamor bo študent šel na
mobilnost:
POZOR: spodnji podatki veljajo za št.l. 2015/16, podatki o višini štipendije za št.l. 2016/17 še niso
znani.

Skupine

Države

€ / mesec

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

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

300 €

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 ostalo:
1. Popolno vlogo naslovite na GEA College – FP, Mednarodna pisarna, Komisija za
študentske in študijske zadeve in jo oddajte v tajništvu GEA College ali pošljite po
pošti na GEA College - FP, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Nepopolnih vlog
komisija ne bo upoštevala.
2. ROK ZA ODDAJO VLOG je petek, 15.4.2016. Predstavitev možnosti ERASMUS+
mobilnosti bo potekala V SREDO, 30.3.2016 OB 13.30 URI V PREDAVALNICI ŠT.2.
VLJUDNO VABLJENI!
3. Izbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje teden dni po zasedanju
Komisije za študentske in študijske zadeve. Datum zasedanja komisije še ni znan.
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. Zdravstvena zavarovanja: Izbrani kandidati, ki odidejo v tujino, si zdravstveno
zavarovanje uredijo sami.
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Priporočamo:
–

ogled internetnih strani: http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodnapisarna/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
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