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RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV  
ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM  

PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA  
MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE  

(ERASMUS+ KA103) 
 
 
1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA 
lzvajalec javnega razpisa je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Jamova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL FGG), v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, 
Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova 17, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju UM FGPA). 
 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 
Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, 
visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 
 
V tem razpisu zbiramo kandidate za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini  

 
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v 

tujini, ki bodo izvedene v študijskem letu 2017/2018 (1. oktober 2017 do 30. 
september 2018). 

 
 
3. POGOJI ZA PRIJAVO 
- Na razpis se lahko prijavi študent UL FGG ali UM FGPA, ki ima v celotnem času 

praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL FGG ali UM FGPA z 
izjemo diplomantov, ki opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne 
kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 
septembra 2018.   

- Praktično usposabljanje študenti/diplomanti opravijo v podjetju ali podobni organizaciji 
po lastnem izboru v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.  

- Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na 2 meseca.  
- Na praktično usposabljanje gre študent lahko že po prvem letniku prve stopnje študija. 
- Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko 

povezano s področjem študija. 
 

Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do šolskega leta 2017/18 del študijskih 
obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU, ERASMUS+ ali Erasmus Mundus, 
vendar ne celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega 
usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo 
študija. 
 



Mentor študenta ali Erasmus+ koordinator na UL FGG ali na UM FGPA in delodajalec 
podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za praktično usposabljanje. (LA for 
Traineeship).  

 
Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija 
in Turčija. 

 
4. VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE 
Prijava v okviru predmetnega razpisa mora vsebovati:  
- izpolnjeno prijavnico (v prilogi tega razpisa) 
- življenjepis (CV) v angleškem jeziku 
- motivacijsko pismo  (cover letter) v angleškem jeziku, v katerem je navedena potencialna 

organizacija (lahko tudi le vrsta organizacije) in razlogi za opravljanje praktičnega 
usposabljanja v potencialni organizaciji 

- dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na vseh doslej 
opravljenih stopnjah študija 

 
5. DELAVNICE ZA PRIPRAVO VLOGE  
Na UL FGG in UM FGPA bodo za vse zainteresirane študente izvedene delavnice: 

- Promocijska delavnica (na UL FGG 16. 10. 2017 od 8:30 do 9:30 in na FGPA 18. 10. 
2017 od 10:00 do 11:00 in od 12:00 do 13:00); 

- Delavnici za pripravo vloge (motivacijskega pisma in življenjepisa) in komunikacijo z 
delodajalci (Datum za delavnico na UL FGG in na UM FGPA bo naknadno objavljen 
na spletni strani ob razpisu). 

 
6. ISKANJE PODJETIJ IN ORGANIZACIJ 
V okviru tokratnega razpisa si študent podjetje ali organizacijo za izvedbo praktičnega 
usposabljanja najde sam. 
Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko: 
- javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni 

organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni ) 
- socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko 

zbornico, obrtno / strokovnimi združenji in sindikati 
- raziskovalni inštituti, fundacije 
- šolski I inštitutski I izobraževalni centri 
- neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije 
- organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve. 

 
Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice: 
- institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam 

le-teh je dosegljiv na spletni strani: https://europa.eu/european-union/about-eu_en  
- organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in 

/ali dvojno financiranje); 
 
7.  MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE 
- Motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk. 
- Dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na 

vseh do razpisa opravljenih stopnjah študija, od 0 do 10 točk. 
 

8. FINANČNA DOTACIJA 
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije oziroma Nacionalne agencije (Center RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS) se Erasmus + 
finančna pomoč omeji glede na razpoložljiva sredstva. 
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini in ne 
pokrije stroškov v celoti. 



 
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študenta pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje 
opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL FGG oz. UM FGPA skleniti 
pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini. 
 
Finančna mesečna dotacija za posamezne države je naslednja: 

Skupina držav Države Višina dotacije 
Programske države z 
višjimi bivalnimi stroški 

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

450 € 

Programske države s 
srednjimi bivalnimi 
stroški 

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

400 € 

Programske države z 
nižjimi bivalnimi stroški 

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

350 € 

 
 

9. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG 
Prijave v skladu z navodili sprejemamo sproti oziroma najkasneje do 15.1.2018 na 
elektronski pošti: romana.hudin@fgg.uni-lj.si.  
 
Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo  obravnavane. 
 
Študenti, ki jim bo praktično usposabljanje odobreno, morajo podpisani ŠTUDIJSKI 
SPORAZUM za praktično usposabljanje (LA for Traineeship) dostaviti na zgornji e-
poštni naslov najkasneje do 10.2.2018.  
 
Več informacij pri kontaktnih osebah Erasmus+:  
- UL FGG: Romana Hudin, vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost 

(romana.hudin@fgg.uni-lj.si) 
- UM FGPA: Damijana Zlatolas, strokovna sodelavka za mednarodno in meduniverzitetno 

sodelovanje. (damijana.zlatolas@um.si)  
- koordinator projekta: prof. dr. Andreja Istenič Starčič (andreja.istenic-starcic@fgg.uni-lj.si)  
 
10. OBVEŠČANJE O IZBORU 
O izboru bodo študenti obveščeni s sklepom, ki ga izda UL FGG oz. UM FGPA. 

 
11. UGOVOR 
Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri 
zgoraj navedenih kontaktnih osebah Erasmus+ v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s 
sklepom odloči Komisija za izbor študentov. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, 
zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave š tudentov 
in postavljena merila za ocenjevanje vlog. 

 
Ljubljana, dne 9.10.2017 
 

Vodja projekta mobilnosti študentov za 
praktično usposabljanje: 
 
prof. dr. Andreja Istenič Starčič 

 


