Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Razpis
za pridobitev Erasmus+ štipendije za opravljanje
praktičnega izobraţevanja v tujini v 2014/15
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola, razpisuje 3 štipendije za opravljanje dvomesečnega
Praktičnega izobraţevanja v tujini, ki se podeljujejo v okviru programa Erasmus+ Ključnega
ukrepa 1 (KA1), na področju terciarnega izobraţevanja. V primeru večjega števila prijav imamo
moţnost zaprositi še za 2 dodatni štipendiji, zato bo oblikovana tudi rezervna lista izbranih
kandidatov.
Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraţevanja in usposabljanja
v vseh sektorjih vseţivljenjskega učenja. Program študentu omogoča, da v okviru svojega
študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali
podobni organizaciji v eni izmed drţav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+. Študenti, ki
so do leta 2014-15 praktično usposabljanje v tujini opravili v okviru programa VŢU,
vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek ţe opravljenega
študija in usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno
stopnjo študija.
Cilji tovrstne mobilnosti so:









izboljšanje učnih kompetenc;
izboljšanje jezikovnih sposobnosti;
povečanje medkulturne zavesti;
aktivnejše sodelovanje v druţbi;
povečanje zaposljivosti in moţnosti zaposlitve;
povečanje iniciativnosti in podjetništva;
povečanje samozavesti in samospoštovanja;
boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot;



povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraţevanje (formalno in neformalno) in
usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko
povezano s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor na matični instituciji ali
Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišejo dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM.
Sodelujoče drţave so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija in
Turčija.
Erasmus dotacija predvidoma znaša 900,00 EUR in je odvisna od destinacije opravljanja
praktičnega izobraţevanja (zneski se bodo, v skladu z Vodnikom za prijavitelje, razlikovali
glede na drţavo, kamor bo študent šel na mobilnost). Število razpoloţljivih mest, višina mesečne
finančne pomoči na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani
Nacionalne agencije.
Študenti, ki izhajajo iz socialno-ekonomsko šibkega okolja, bodo imeli moţnost zaprositi za
dodatek k Erasmus štipendiji. Da bi ta dodatek lahko pridobili, bodo morali k prijavi za Erasmus
finančno pomoč priloţiti tudi odločbo Centra za socialno delo. Študenti, ki prejemajo drţavno
štipendijo, to odločbo ţe imajo. Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega
usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Udeleţenci mobilnosti boste predvidoma prejeli tudi štipendijo Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendiranje v višini 300,00 EUR za dva meseca mobilnosti.

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 drţavljani ene od
drţav EU oz. imajo v Sloveniji stalno prebivališče ali status begunca in se še niso udeleţili
praktičnega usposabljanja v okviru programa Leonardo da Vinci ali programa Erasmus v trajanju
daljšem od 10 mesecev. Praktično usposabljanje se lahko opravlja v vseh gospodarskih druţbah,
vladnih ali nevladnih organizacijah oz. drugih institucijah v drţavah članicah Evropske unije,
razen v evropskih institucijah, organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih
predstavništvih RS v tujini.
Trajanje prakse je 2 meseca, predvidoma spomladi ter poleti 2015 in mora biti zaključeno do 30.
septembra 2015. V primeru manjšega števila prijavljenih kandidatov je moţno podaljšanje
obdobja praktičnega usposabljanja.

Iskanje podjetij in organizacij
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 ţivljenja vključno z Gospodarsko
zbornico, obrtno / strokovnimi zdruţenji in sindikati;
raziskovalni inštituti;
fundacije;
šolski / inštitutski / izobraţevalni centri;
neprofitne organizacije in zdruţenja, nevladne organizacije;
organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske
storitve.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v drţavi svojega stalnega bivališča.
Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:




institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam leteh
je dosegljiv
na
spletni
strani: http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm
organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov
in /ali dvojno financiranje).

Prijavni postopek
Rok za oddajo prijave na razpis je: ponedeljek, 22. december 2014 (ţig na kuverti)
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 2014/15 - ne odpiraj!«
Prijava mora vsebovati:
1. Izpolnjeno prijavnico za Erasmus študijsko prakso;
2. Motivacijsko pismo v slovenščini;
3. Motivacijsko pismo v angleščini oz. v jeziku drţave gostiteljice;
4. Europass ţivljenjepis (CV) v slovenščini;
5. Europass ţivljenjepis (CV) v angleščini oz. v jeziku drţave gostiteljice;
6. Morebitna dokazila o znanju tujih jezikov, drugih znanjih in veščinah ter druga dokazila;
7. Dokazilo/izpis o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem
Programu.
Vsa ta dokazila obvezno shranite tudi v elektronski obliki, ker jih boste, v primeru, da boste
izbrani, posredovali na elektronski naslov koordinatorice na matični instituciji.

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

Kriteriji za izbiro kandidatov
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje kriterije, poleg splošnih pogojev navedenih zgoraj:
 ustrezna motivacija študenta (razvidna iz motivacijskega pisma);
 znanje tujega jezika (angleščine oz. jezika drţave gostiteljice);
 ustrezna strokovna podlaga za opravljanje praktičnega izobraţevanja.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki:
 si bodo samostojno poiskali organizacijo prejemnico;
 imajo višjo oceno iz predmetov: praktično izobraţevanje, tujega jezika in temeljnih
strokovnih področij;
 imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega
usposabljanja, kar je razvidno iz dokazil.
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 30.1.2015.
Izbrani kandidati morajo na šoli s pomočjo Erasmus+ institucionalne koordinatorice ter
organizatorke praktičnega izobraţevanja urediti potrebno dokumentacijo z organizacijo, kjer se
bo opravljalo praktično izobraţevanje: 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 Javnega sklada 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 Ţlof
Erasmus+ institucionalna koordinatorica

