Program Erasmus je sofinanciran
iz sredstev Evropske Skupnosti.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Razpis
za pridobitev Erasmus štipendije za opravljanje
praktičnega izobraževanja v tujini v 2013/ 2014
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola, razpisuje 6 štipendij za opravljanje Praktičnega
izobraževanja v tujini, ki se podeljujejo v okviru programa Vseživljenjsko učenje Erasmus (VŽU
Erasmus). Erasmus dotacija predvidoma znaša 650,00 EUR in je odvisna od destinacije
opravljanja praktičnega izobraževanja. Udeleženci mobilnosti boste prejeli tudi štipendijo
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje v višini 300,00 EUR za dva meseca
monilnosti.

Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsi študenti oz. študentke (v nadaljevanju študenti) Višje strokovne
šole, ki imajo v tekočem študijskem letu status študenta (redni, izredni), so državljani ene od
držav EU oz. imajo v Sloveniji stalno prebivališče ali status begunca in se še niso udeležili
praktičnega usposabljanja v okviru programa Leonardo da Vinci ali programa Erasmus. Praktično
usposabljanje se lahko opravlja v vseh gospodarskih družbah, vladnih ali nevladnih organizacijah
oz. drugih institucijah v državah članicah Evropske unije, razen v evropskih institucijah,
organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih predstavništvih RS v tujini.
Trajanje prakse je 2 meseca, predvidoma od 24. maja 2014 do 24. julija 2014. V primeru
manjšega števila prijavljenih kandidatov je možno podaljšanje obdobja praktičnega
usposabljanja.

Prijavni postopek
Rok za prijavo na razpis je petek,10. januar 2014
Prijave z vso potrebno dokumentacijo oddate v zapečateni kuverti osebno v referatu za študentske
zadeve ali pošljite priporočeno po pošti na naslov:
Šolski center Šentjur,
Višja strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur
»ERASMUS ŠTIPENDIJA 2013/14 - ne odpiraj!«
Prijava mora vsebovati Prijavnico za Erasmus študijsko prakso, kateri mora biti priloženo:
1. Motivacijsko pismo v slovenščini
2. Motivacijsko pismo v angleščini oz. v jeziku države gostiteljice
3. Europass življenjepis (CV) v slovenščini
4. Europass življenjepis (CV) v angleščini oz. v jeziku države gostiteljice
5. Morebitna dokazila o znanju tujih jezikov in drugih znanjih in veščinah

Navodila za priloge
►MOTIVACIJSKO PISMO v slovenščini in angleščini oz. jeziku države gostiteljice, če ga
kandidat obvlada. Pismo mora obvezno vsebovati: izbrano državo, področje dela, ki ga zanima
oz. bi ga želel opravljati v času praktičnega izobraževanja, pričakovana znanja in izkušnje po
opravljenem praktičnem izobraževanju, razlog za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini
(osebna motivacija) in dosedanje delovne izkušnje. Pismo naj bo dolgo eno tipkano stran.
Iz prijave mora biti razvidno ali se je kandidat že dogovoril za opravljanje prakse v
tujini (ima že izbrano organizacijo prejemnico) ali pri iskanju podjetja potrebuje pomoč.
Kandidati, ki so se že ali se želijo za prasko dogovoriti sami, morajo prijavi priložiti tudi pismo
organizacije prejemnice, iz katerega je razvidno, da jih je ta pripravljena sprejeti na praktično
izobraževanje.
►KRATEK ŽIVLJENJEPIS – CV (v slovenščini in izbranem tujem jeziku, enakem kot v
motivacijskem pismu); kandidati uporabijo predlogo Europass življenjepisa,
ki je dostopna na:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
►DOKAZILA – sestavite seznam vseh morebitnih dokazil in priložite fotokopije uradnih
dokazil

Kriteriji za izbiro kandidatov
Kandidati morajo izpolnjevati naslednja kriterija, poleg splošnih pogojev navedenih zgoraj:
 ustrezna motivacija študenta (razvidna iz motivacijskega pisma);
 znanje tujega jezika (angleščine oz. jezika države gostiteljice);
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki:
 si bodo samostojno poiskali organizacijo prejemnico;
 imajo višjo oceno iz predmeta Praktično izobraževanje;
 imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega
usposabljanja.
V primeru večjega števila kandidatov, ki enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije,
lahko šola opravi še osebne razgovore.

Po izboru kandidatov
Vsi prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o izboru kandidatov do najkasneje 31.1.2014.
Izbrani kandidati morajo na šoli s pomočjo Erasmus institucionalne koordinatorice ter
organizatorke praktičnega izobraževanja urediti potrebno dokumentacijo z organizacijo, kjer se
bo opravljalo praktično izobraževanje: Dogovor o praktičnem usposabljanju z zavezo k
zagotavljanju kakovosti (Training Agreement and Quality commitment), ki ga podpišejo vse tri
strani (študent, organizacija pošiljateljica – ŠC Šentjur ter organizacija prejemnica). Z izbranimi
kandidati bodo sklenjene pogodbe o finančni pomoči programa Erasmus in javnih skladov RS za
razvoj kadrov in štipendije ter izplačane štipendije.
Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na Erasmus institucionalno koordinatorico (tel.: 03
746 29 00, e-naslov: jerneja.planinsek-zlof@sc-s.si)
Jerneja Planinšek Žlof
Erasmus institucionalna koordinatorica

