RAZPIS ERASMUS+2019
Program Erasmus+ KA103, mobilnost študentov z namenom opravljanja študija
v tujini
1. NAMEN RAZPISA
Program Erasmus+ mobilnost med programskimi državami (KA103) omogoča dodiplomskim in
podiplomskim, rednim in izrednim študentom GEA College – Fakultete za podjetništvo
možnost študija na visokošolskih institucijah iz programskih držav, s katerimi ima fakulteta
podpisan med-institucionalni sporazum.
Zakaj iti v tujino?
• Izjemna izkušnja.
• Študent je oproščen plačila šolnine študija v tujini.
• Študentu se na matični inštituciji priznajo obveznosti, ki jih opravi na partnerski instituciji
v tujini.
Pričakovani rezultati in učinki mobilnosti:
• Izboljšanje učnih kompetenc.
• Boljša zaposljivost in poklicne možnosti.
• Okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo.
• Večja samostojnost in samozavest.
• Izboljšano znanje tujih jezikov.
• Okrepljena medkulturna zavest.
• Aktivnejša udeležba v družbi.
• Boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU.
• Večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem)
izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.
2. POGOJI ZA PRIJAVO ZA ŠTUDIJ V TUJINI
Študent mora ob prijavi na razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
•

Študent/ka ima ob prijavi na razpis status študenta na GEA College – Fakulteti za
podjetništvo;

•

Študent/ka mora biti v času odhoda v tujino vpisan/a vsaj v 2. letnik dodiplomskega
študija;

• Opravljen izpit iz Poslovne angleščine 1 in/ali 2.*
*Pogojne prijave brez opravljenega izpita so možne, vendar mora študent/ka pred pričetkom
mobilnosti izpit opraviti in potrdilo o tem predložiti v Mednarodno pisarno. Na podlagi
dopolnjene dokumentacije bo Komisija opravila ponovni razpored kandidatov, glede na
kriterije izbora.
Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne
sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.
Tudi tisti študenti, ki so del študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU
ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis.
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.
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3. OBDOBJE MOBILNOSTI IN PARTNERSKE INSTITUCIJE
Število mest na voljo za mobilnost z namenom študija je 9 mest. Mobilnost lahko opravite v
letnem semestru 2019/2020 ali zimskem semestru 2020/2021.
Mobilnost morajo biti zaključene do 31. maja 2021.
Trajanje posamezne izmenjave je en semester študijskega leta oz. najmanj 3 mesece.
Kandidati lahko izbirajo med partnerskimi institucijami, s katerimi ima GEA College – Fakulteta
za podjetništvo sklenjen sporazum in so nosile ECHE listine.
Seznam je na voljo na povezavi: http://gea-college.si/studenti-alumni/mednarodnapisarna/partnerske-institucije/
4. 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 finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti z namenom
opravljanja študija.
Mesečni znesek Erasmus+ dotacije je določen glede na državo gostiteljico:
Skupine

Države

Skupina 1

Danska, Finska, Islandija, Irska,
Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška,
Švedska, Velika Britanija
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija,
Nizozemska, Portugalska, Španija,
Malta, Francija, Italija
Bolgarija, Hrvaška Češka republika,
Estonija, Latvija, Litva, Madžarska,
Republika Makedonija, Poljska,
Romunija, Slovaška, Turčija

Države programa z visokimi
življenjskimi stroški

Skupina 2
Države programa s srednje
visokimi življenjskimi stroški

Skupina 3
Države programa z nizkimi
življenjskimi stroški

€ / mesec

520,00 €

470,00 €

420,00 €

Finančna dotacija se izračuna na mesec (1 mesec = 30 dni) in na dodatne dni, 75% finančne
dotacije se kandidatom nakaže pred pričetkom mobilnost. Preostanek pa po zaključku
mobilnosti, ob oddani zaključni dokumentaciji (gl. točko 7).
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.
Finančna dotacija Erasmus+ stroške študija v tujini običajno le sofinancira in jih ne pokrije v
celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa
Erasmus+, ki jo študent podpiše po izboru.
V primeru, da je interesa več kot je razpoložljivih finančnih sredstev, lahko študent v tujino
odide tudi kot ERASMUS+ študent brez finančne dotacije (t.i. ZERO GRANT študent).
DODATEK K FINANČNI DOTACIJI:
Izbrani kandidat, če izhaja iz socialno-ekonomsko šibkega okolja ali ima status študenta s
posebnimi potrebami, bo imel možnost zaprositi tudi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki se ne
izplačuje iz sredstev programa Erasmus+, ampak iz Evropskega socialnega sklada preko
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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V ta namen mora študent predložiti ustrezno odločbo Centra za socialno delo.
5. POSTOPEK PRIJAVE
Prijava na razpis mora vključevati naslednje dokumente:
• Izpolnjeno in podpisano Izjavo izpolnjevanju pogojev (Priloga 1);
•

Življenjepis v angleškem jeziku;

•

Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (največ 2 A4 strani);

•

Potrdilo o opravljenih izpitih (prejmete v Študentski pisarni);

•

Fotografijo velikosti za osebni dokument ali tisk skenirane fotografije.

•

Dodatno, a ne nujno: Certifikat o znanju angleškega jezika;
V kolikor načrtujete mobilnost v Italijo, Francijo ali Nemčijo, lahko predložite tudi certifikat o
znanju v italijanskega, francoskega in nemškega jezika.

Popolno prijavo naj kandidati pošljejo na naslov:
GEA College – Fakulteta za podjetništvo
Dunajska 165
1000 Ljubljana
S pripisom »Prijava E+2019«
ALI
Oddajo osebno v Mednarodni pisarni GEA College.
ALI
Oddajo preko elektronske pošte, na maja.peharc@gea-college.si, v zadevo se vpiše:
PRIJAVA ŠTUDIJ E+2019 IME PRIIMEK«.
Rok za prijavo je 10. 10. 2019.
Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev. Prijave bodo zavrnjene če v roku 14 dni ne
bo dopolnjena z manjkajočimi dokumenti.
Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom kandidata v tujino.
Kriteriji za izbiro Erasmus+ študentov:
Kriterij
1. Motiviranost študenta za študij v tujini

Vrednost kriterija
30 %

razvidno iz motivacijskega pisma

2. Znanje tujega jezika

30 %

razvidno ali iz ocen ali iz certifikata

3. Učni uspeh

30 %

Razvidno iz Potrdila o opravljenih ocenah

4. Obštudijske dejavnosti

10%

Razvidno iz Priloge 1

5. OBVEZNA je zadostitev formalnih pogojev
Gl. člen 2 tega razpisa
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Skupaj

100 %

Prednost pri izboru imajo kandidati, ki se na Erasmus+ razpis za opravljanje študija v tujini
prijavljajo prvič.
Izbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje teden dni po zasedanju Komisije za
študentske in študijske zadeve.
6. IZBOR KANDIDATOV
Izbor kandidatov bo opravila Komisija za študentske in študijske zadeve, na prvi seji po
končanem prijavnem roku oz. po prejetju kandidatur do zapolnitev mest.
Komisija bo kandidate razvrstila v vrstni red glede na dobljene točke po kriterijih za izbiro
kandidatov in jim posredovala sklepe o odobreni mobilnosti.
7. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI KANDIDATOV
Po odobritvi mobilnosti na matični inštituciji, E+ koordinatorica nominira kandidata na tuji
inštituciji. V kolikor je na tuji inštituciji kandidat sprejet, mora ta opraviti:
7.1
•
•
•

Pred odhodom na mobilnost
Prijava na tujo inštitucijo;
Podpis Individualnega študijskega sporazuma na GEA College;
Podpis Learning Agrementa s tujo inštitucijo;
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 temelji na usklajenosti vsebin, obsegom predmeta, številom ur in številom
kreditnih točk. Obveznosti študenta na tuji inštituciji so zabeležene v Learning Agreementu, 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.

•
•

Opraviti OLS tečaj angleškega jezika;
Podpis Finančnega sporazuma za ureditev E+ finančne dotacije.

Zdravstvena zavarovanja si izbrani kandidati, ki odidejo v tujino, uredijo sami.
7.2 Po mobilnost
Po zaključku mobilnosti, in pred izplačilom preostanka finančne dotacije, morajo kandidati:
• Rešiti anketo, ki jo prejmejo preko elektronske pošte s strani sistema Mobilty Tool;
• E+ koordinatorici prinesti originalno potrdilo o opravljeni mobilnost (ki jo podpišejo na
tuji instituciji);
• E+ koordinatorici poslati poročilo o opravljeni mobilnosti, za objavo na spletni strani
GEA College.
• Drugi del OLS tečaja (v kolikor je prvo opravljanje slabše od nivoja C2).
8. DRUGE DOLOČBE RAZPISA IN OSTALE INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija z vsemi prilogami je dosegljiva na: http://gea-college.si/studentialumni/mednarodna-pisarna/mobilnost-studentov/
Vse informacije v zvezi z Erasmus+ programom so dosegljivi na:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Pred odločitvijo za mobilnost vsem kandidatom priporočamo:
• ogled spletne strani: http://www.erasmusplus.si/
•

ogled posameznih spletnih strani tujih institucij in premislek o primerljivosti vsebin;

•

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

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
Maja Peharc, E+ institucionalna koordinatorica
e: maja.peharc@gea-college.si
t: 01/5881-327
Ljubljana, 1.4.2019
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