
 

                                                                 

 

 

 

 

Nova Gorica, 27.5.2016 

 

2. RAZPIS ZA OPRAVLJANJE ERASMUS PRAKSE ZA LETO 2015/2016  

ZA ŠTUDENTE EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE  

 

1.  NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom Evropske pravne fakultete izkušnjo v 

tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja 

mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom Evropske pravne 

fakultete pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju 

ali delu doma: 

- izboljšan učni uspeh; 

- 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. PREDMET RAZPISA 

Izhajajoč iz sporazuma Evropske pravne fakultete o dodelitvi dotacije za projekt št. 15-103-012511 v 

okviru programa Erasmus+ za visokošolsko izobraževanje med državami programa za leto 2015 je 

predmet tega razpisa 1 mobilnost za mane prakse (SMP) v študijskem letu 2015/2016.  

Mobilnost se lahko opravi v obdobju med 1.7.2016 in 30.9.2016.  



 

Minimalno trajanje mobilnosti je  2 meseca (60 dni), maksimalno pa je 3 mesece (90 dni).  

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če 

 je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki 

ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v 

eni od sodelujočih držav; 

 je ob prijavi na izmenjavo vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik 

podiplomskega študija fakultete (dodiplomski študenti lahko na izmenjavo odidejo šele v 2. 

letniku); 

 je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo; 

 je v času trajanja izmenjave vpisan na fakulteto (ima status*, drugače za diplomante); 

 za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave 

 ni bil izbran na Razpisu za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2015/2016 

Dodatne zahteve: 

 Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo za namene izmenjave izbrali programske države 

3. skupine, za katere je predvidena minimalna višina mesečne dotacije 300 EUR 

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

Slovaška).  

 zadostna motiviranost študenta oziroma študentke, 

 primernost prakse (praksa ustreza področju vpisanega študijskega programa. Na podlagi 

opravljene prakse je mogoče priznavanje kreditnih točk),  

 znanje jezika države, v katero odhaja na prakso,  

 primernost študijskega programa in  

 obštudijske dejavnosti.  

DIPLOMANT lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus diplomanta«, če: 

• je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji 

državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba 

brez državljanstva v eni od sodelujočih držav; 

• je ob prijavi na izmenjavo vpisan zadnji letnik dodiplomskega študija oz. podiplomskega 

študija fakultete (*ima status) ter bo v času trajanja izmenjave že diplomant fakultete; 

• ni presegel dovoljenega maksimalnega števila mesecev mobilnosti na posamezni študijski 

stopnji  

• na Razpisu za Erasmus+ mobilnost v študijskem letu 2015/2016 ni bil izbran  

 

 



 

4. FINANČNA POMOČ 

ERASMUS+ finančna pomoč se bo študentu/-ki dodelila skladno s pravili Erasmus+ glede na višino 

razpoložljivih sredstev fakultete, izbrano državo gostiteljico ter trajanje mobilnosti.   

Maksimalna višina celotne predvidene Erasmus+ dotacije znaša 1200 EUR.  

 

Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. 

Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Organizacija študentu 

oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. 

Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne sme 

spreminjati. Zneski, ki jih je Evropska pravna fakulteta predvidela so sledeči:  

SKUPINA DRŽAVA  ZNESEK 

Skupina 1 Programske države z 
visokimi stroški bivanja  

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

 400 EUR 

Skupina 2 Programske države s 
srednjimi stroški bivanja  

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

350 EUR 

Skupina 3 Programske države z 
nižjimi stroški bivanja  

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Makedonija, Malta, 

Poljska, Romunija, Slovaška 

300 EUR 

 

 

Potni stroški niso povrnjeni. Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči 

bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent s fakulteto skleniti pred 

odhodom na praktično usposabljanje v tujini. Vzorec pogodbe se nahaja na povezavi: http://evro-

pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/.  

 

Dodatne informacije o programu ERASMUS+ ter obveznostih in pravicah študentov na izmenjavi si lahko 

preberete na:  

 spletni strani fakultete -  http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/  

 spletni strani Erasmus+  - http://www.erasmusplus.si/ .  

 

Dodatne informacije glede financiranja mobilnosti so dostopne v Vodniku za prijavitelje Erasmus+ 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf).  

 

5. ORGANIZACIJE GOSTITELJICE  

Študentje lahko opravijo del ali celotno študijsko prakso v podjetjih oziroma centrih izobraževanja v 

država programa Erasmus+. Študent si sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer bi želel 
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opravljati Erasmus študijsko prakso. Dodatne informacije o ponudbi praks so dostopne na  http://evro-

pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/ ali preko Erasmus koordinatorja fakultete. Študenti 

ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.  

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:  

 javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javnimi 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 / inštitutski / izobraževalni centri;  

 neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije;  

 organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitev.  

V institucijah EU opravljanje Erasmus študijske prakse ni mogoče. Mednje sodijo npr.: EU parlament, 

Komisija, Sodišče, predstavništva Evropske komisije; institucije, ki vodijo evropske programe (z namenom 

preprečiti morebiten konflikt interesov in /ali dvojno financiranje), diplomatska predstavništva Republike 

Slovenije v tujini ali v slovenskih podjetjih ter organizacijah v tujini (razširjen seznam le-teh je dosegljiv 

na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm ).  

Vsak študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi institucijami dogovoriti glede vsebine 

obveznosti v tujini. Pred odhodom v tujino mora imeti urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči 

dogovor usposabljanju, ki ga potrdita fakulteta (oddelčni koordinator) in delodajalec.  

6. NAČIN IN ROK PRIJAVE 

Prijave za mobilnosti za namene prakse v študijskem letu 2015/2016 se zbirajo do 9. junija 2016!  

Prijave naj bodo oddane v prozorni mapi s stranskimi luknjami za vlaganje v fascikel, pri čemer naj bo na vrhu 

izpolnjen prijavni obrazec. Prijave pošljite v fizični obliki na naslov: Evropska pravna fakulteta, Delpinova 

18/b, 5000 Nova Gorica.  

 

Obvezne priloge k prijavi:  

 prijavni obrazec (dosegljiv na spletni strani fakultete http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-

sodelovanje/erasmus-2/ ), 

 potrdilo o statusu študenta v študijskem letu 2015/16; 

 potrdilo o znanju tujih jezikov (OP.: Za države, kjer izvajajo predmete v angleškem jeziku, 

zadostuje dobro znanje angleščine. Za kandidate, ki se bodo prijavili za izmenjavo v Franciji, 

Italiji, Nemčiji, Švici, na Portugalskem, v Španiji in na nekatere univerze v Belgiji (npr. Liege in 

Bruselj), se zahteva dobro znanje jezika države gostiteljice. Potrdilo o srednješolskih ocenah oz. 

oceni na maturitetnem izpitu zadošča. Znanje dodatnih (več) jezikov je lahko prednost. Prednost 

je tudi ustrezni tuji certifikat. Kopij potrdil o znanju jezikov ni potrebno uradno overjati.); 
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 življenjepis (priporoča se Europass življenjepis na povezavi: 

http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx; v življenjepisu naj 

študent napiše tudi obštudijske dejavnosti) 

 motivacijsko pismo (pričakovanja od študija v tujini, znanje jezika, itd.); 

 potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija, 

 izjavo mentorja o strinjanju z Erasmus+ izmenjavo in mnenje glede predvidenega 

zaključka študija (samo za študente, ki se odločajo za izmenjavo kot mladi diplomanti! ) 

 

7. SPLOŠNE INFORMACIJE O ERASMUS+  

Ta razpis se nanaša na ključni ukrep 1 (KA103), učna mobilnost posameznikov. Znotraj programa 

Erasmus+ je študentom, kot tudi »svežim« diplomantom, omogočeno opravljanje praktičnega 

usposabljanja v tujini.  

Študentom je omogočeno, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravijo 

praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu 

ERASMUS+.  

Študenti, ki so do začetka študijskega leta 2015/16 praktično usposabljanje v tujini opravili v okviru 

programa VŽU ERASMUS oz. programa ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta 

razpis, če izpolnjujejo ostale razpisne pogoje. Skupni seštevek že opravljenega ter zaprošenega 

usposabljanja ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija. 

Natančnejše informacije vsebuje Vodnik za prijavitelje Erasmus+, ki določa vse pogoje, pravila, 

upravičenost in pravila financiranja. Vodnik se nahaja na povezavi: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/higher-

education_slSplošne informacije o Programu Erasmus+ ter o Mobilnosti  za namene prakse so objavljene 

na spletni strani fakultete, http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/.  

 

8. INFORMACIJE O RAZPISU 

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani študentje dobijo: 

 osebno pri Erasmus koordinatorju, v mednarodni pisarni na sedežu fakultete, v Novi Gorici (v času 

uradnih ur) 

 na e-naslovu: international.department@evro-pf.si  

 na telefonski številki: 05/338 44 06 ter na 

 spletni strani fakultete http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/.  
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9. IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH 

Kriteriji za izbor kandidatov so objavljeni na spletni strani fakultete, in sicer: http://www.evro-

pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/ (glej Razpisi za študente 2015/2016).  

 

Težo posameznega kriterija določi Študijska komisija po predhodnem posvetu z Erasmus koordinatorjem 

na fakulteti. Pri postopku izbire bo sodeloval tudi Erasmus akademski koordinator Evropske pravne 

fakultete. Kriteriji in točkovnih sta objavljena na http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-

sodelovanje/erasmus-2/ .  

 

Z vsemi kandidati bo najkasneje v roku 1 tedna od zaključenega roka za zbiranje prijav 

opravljen ustni ali telefonski razgovor. Vsi kandidati bodo o izboru/neizboru obveščen pisno.  

 

Za kandidata, ki se prijavlja na razpis se šteje, da se strinja z vsemi zapisanimi pravili postopka in izbire. 

 

 

Lep pozdrav, 

 

Evropska pravna fakulteta  

 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/

