VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Razpis za pridobitev Erasmus+ štipendije
za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini
V študijskem letu 2020/21 in študijskem letu 2021/ 22
Šolski center Šentjur Višja strokovna šola v študijskem letu 2020/21 razpisuje 5 Erasmus+
dotacij (štipendij) za katere se lahko potegujete po tem razpisu v primeru ugodnejše
epidemiološke slike, v študijskem letu 2021/22 pa še nadaljnjih 5 Erasmus+ dotacij
(štipendij).

V primeru večjega števila prijav bo oblikovana rezervna lista izbranih kandidatov za katere
bomo zaprosili za sredstva EU s strani Skupnosti Višjih strokovnih šol Slovenije (kot smo
to v preteklosti že uspešno izvedli za zainteresirane študente.)
S tem rednim in izrednim študentom in študentkam omogočamo, da praktično
usposabljanje enega letnika ali obeh (če gredo na mobilnost za dlje časa) opravijo v
tujini (namesto pri domačih delodajalcih – študenti pa lahko opravijo del prakse že prej
doma in nato le del v tujini. Skupaj morajo študenti opraviti 400 ur prakse letno).
Mobilnosti se lahko udeležijo tudi mladi diplomanti, vendar se morajo na mobilnost prijaviti,
ko še imajo študentski status, prakso v tujini pa opraviti in zaključiti v roku enega leta po
diplomiranju.
Mobilnost za prakso traja najmanj polna dva meseca.
Na prakso lahko študent/ka odide v podjetje ali organizacijo s področja kmetijstva,
naravovarstva, živilske stroke oziroma s področja gostinstva in turizma; delovno mesto in
delodajalca pa mora odobriti organizatorka prakse na ŠC Šentjur VSŠ ter ju preveriti tudi
koordinatorka Erasmus+. Mobilnost je mogoča v naslednje države: Danska, Finska, Islandija,
Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, Avstrija, Belgija,
Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska,
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija,
Slovaška, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija
Mobilnost se običajno izvaja v času, ki je namenjen opravljanju prakse maj – julij 2021 oz.
maj – julij 2022. V primeru dogovora z organizatorko prakse in na podlagi podpisane
pogodbe o izvedbi usposabljanja v tujini z delodajalcem, se lahko praksa izvede tudi v
avgustu in septembru 2021 oz. 2022 – vendar se morajo vse aktivnosti, ki so financirane iz
sredstev EU zaključiti najkasneje zadnjega dne v septembru 2021 oz. septembru 2022.
Izredni študenti in študenti, ki imajo že opravljene obveznosti posameznega semestra lahko
gredo na mobilnosti tudi izven zgoraj navedenih terminov, tj. celo leto.

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.
Cilji tovrstne mobilnosti so:
 izboljšanje učnih kompetenc;
 pridobljena teoretična is praktična strokovna znanja;
 izboljšanje jezikovnih sposobnosti;
 povečanje medkulturne zavesti;
 aktivnejše sodelovanje v družbi;
 povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve;
 povečanje iniciativnosti in podjetništva;
 povečanje samozavesti in samospoštovanja;
 boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot;
 povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in
usposabljanje po opravljeni mobilnosti.
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 v trajanju daljšem od 10 mesecev. 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 min. 2 meseca, predvidoma spomladi ter poleti 2021 oz. 2022 in mora biti
zaključena do 30. septembra 2021 (oz. 30. maja 2022, če gre za izredne študente ali študente,
ki imajo opravljene študijske obveznosti) oz. do 30. septembra 2022 (oz. najkasneje do maja
2023).
Praksa in ostale študijske obveznosti (pogoji za napredovanje v višji letnik oziroma pogoji za
ponavljanje letnika) pa morajo morajo biti zaključene najkasneje do konca študijskega leta
2020/21 – to velja za vse redne študnte.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške praktičnega usposabljanja v tujini, bivanje ter
pot in vedno ne pokrije stroškov v celoti.
Študentom Erasmus+ pripada mesečna Erasmus+ dotacija za 2 oz. več mesecev, če tako
narekuje učni sporazum.
V tujini se lahko v okviru Erasmus+ izobražujejo tudi dlje (do 12 mesecev).
Višina dotacije (štipendije) je odvisna od ciljne države mobilnosti in okvirno (!) znaša:
Dežela gostiteljica

Mesečni znesek

Skupina 1 (države programa Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska,
z višjimi življenjskimi
Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška
stroški)

do
520*

Skupina 2 (države programa Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija,

do

s srednjimi življenjskimi
stroški)

Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

Skupina 3 (države programa Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija,
z nižjimi življenjskimi
Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,
stroški)
Slovenija, Republika Makedonija, Turčija
*To so okvirni zneski in so odvisni od trajanja praktičnega usposabljanja.

470*
do
420*

Vsi Erasmus+ študenti prejmejo še 100€/mesec dodatka za prakso.
Prav tako bo mogoče pridobiti sredstva »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS« in sicer mesečni dodatek k Erasmus+ dotaciji. Za ta sredstva
zaprosi šola.
Dodatno sofinanciranje lahko prejmejo študenti iz socialno šibkega okolja (200€/mesec)
(vendar se izključuje z dodatkom za prakso) in študenti s posebnimi potrebami. Študenti, ki
izhajajo iz socialno-ekonomsko šibkega okolja, imajo možnost zaprositi za dodatek k
Erasmus štipendiji. Da bi ta dodatek lahko pridobili, bodo morali k prijavi za Erasmus
finančno pomoč priložiti tudi odločbo Centra za socialno delo. Študenti, ki prejemajo državno
štipendijo, to odločbo že imajo.
Erasmus+ študenti bodo prejeli tudi licenco za OLS (Online Linguistic Support), ki je
brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programa Erasmus+.
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 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
storitve.

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča.
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: http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_en.htm
organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt
interesov in /ali dvojno financiranje).

SEZNAM MOŽNIH DELODAJALCEV V TUJINI
Nekatere povezave z delodajalci imamo že vzpostavljene. V kolikor ste zainteresirani za delo
na spodaj navedenih področjih zapišite le to v motivacijsko pismo in v prijavnici navedite, za
katero področje dela in državo kandidirate. Za študente, ki bi v tujini šli pa ne vedo kam
navajamo nekatera področja praktičnega izobraževanja (dobre izkušnje študentov poiščite na
spletni strani šole pod zavihkom projekti na ŠC Šentjur, na strani Erasmus+):
Za študente programa gostinstvo in turizem:
1) Španija (delo v hotelski kuhinji, jedilnici, kavarni, slaščičarni)
2) Irska (delo v gostišču)
3) Malta (delo v zabaviščnem parku, hotelu)
4) Hrvaška (praksa v hotelu)
5) in drugod
Za študente programa živilstvo in prehrana:
1) Avstrija (kmetije na avstrijskem Koroškem); delo na področju predelave mleka itd.
2) Španija (delo v hotelski kuhinji, jedilnici, kavarni, slaščičarni, podjetju za analizo živil,
vode)
4) Hrvaška (praksa v hotelu)
5) in drugod
Za študente programa kmetijstvo:
1) Avstrija, kmetije na avstrijskem Koroškem (delo na področju pridelave in dopolnilnih
dejavnosti)
2) Španija (delo urejanju zunanjih površin, živinoreja itd. )
3) Irska (praksa na kmetijah)
4) Hrvaška (praksa na kmetijah)
5) in drugod
Za študente programa naravovarstvo:
1) Hrvaška (praksa na kmetijah, čistilnih napravah, zavarovanih območjih)
2) Malta (praksa v varstvenih območjih)
3) Nizozemska (zavarovana območja)
5) in drugod
Izkušnje študentov, ki so praktično izobraževanje v tujini že opravljali, najdete na spletni
strani šole pod zavihkom projekti: Erasmus+
V kolikor želite delati v kateri od držav in delodajalcu, s katerimi še nimamo povezav in niso
navedeni zgoraj, to navedite v prijavnici in motivacijskem pismu; če ste z delodajalcem že
opravili kontakt to prav tako navedite v prijavi. Našim delodajalcem in seznamu dovoljenih
držav vsako leto dodajamo nove in prav tako nameravamo v študijskem letu 2019/20.
Za dotacijo Erasmus+ se prav tako lahko prijavite študenti, ki bi želeli v tujino z namenom
študija na kateri od višji strokovnih šol v državah programa. Pri iskanju šole in kontaktne
osebe v tujini vam pomaga koordinatorica na matični šoli. V primeru študija v tujini mora
mobilnost trajati vsaj 3 mesece. Svoje želje in pričakovanja zapišite v motivacijskem pismu.
DOKUMENTI IN POVEZAVE

V kolikor vas o programu Erasmus+ zanima več, vas vabimo, da informacije poiščete na
kateri od navedenih povezav:
- CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja: http://www.erasmusplus.si/, http://www.cmepius.si/terciarnoizobrazevanje/eras
mus-vs-posamezniki/
- Informacije o vsebini spletnih jezikovih tečajev OLS (Online Language
Support): https://erasmusplusols.eu/sl/about-ols/

PRIJAVA NA RAZPIS
Na razpis se prijavite z oddajo prijavnice s prilogami v referat VSŠ v času uradnih ur oz.
priporočeno po pošti.
Nepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane. V
primeru, da bo prijav več kot je razpisanih mest, bomo izmed vseh prijavljenih opravili izbor
na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Prednost imajo študentje, ki se mobilnosti v tem
študijskem ciklu še niso udeležili.
Prijavni postopek
Rok za oddajo prijave na razpis za prihodnje študijsko leto (2021/22) je: 15. 10. 2021
(žig na kuverti).
V primeru, da se je epidemiološka slika v želeni deželi gostiteljici popravila in je odhod
v deželo gostiteljico omogočen ter bi prakso želeli opravljati že letos (poleti/jeseni 2021)
oddajte prijavo do 10. 6. 2021 in vanjo to ustrezno zapišite.
V primeru nejasnosti in dilem se obrnite na Erasmus+ koordinatorico: jerneja.planinsekzlof@sc-s.si
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 2020/21 oz. 2021/ 2022 (ustrezno označite študijsko leto v
katerem želite na prakso) - ne odpiraj!«
Prijava mora vsebovati:
1. Izpolnjeno prijavnico za Erasmus študijsko prakso;
2. Motivacijsko pismo v angleščini (v katerem naj piše, kam in zakaj si želite tja, katerih
postopkov se želite naučiti in pri kakšne vrste delodajalcu; skratka kakšne izkušnje si želite,
kako vam lahko pri tem pomagamo ter KDAJ BI ŽELELI NA PRAKSO V TUJINO;
3. Morebitna dokazila o znanju tujih jezikov, drugih znanjih in veščinah ter druga dokazila;

4. 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 mora obvezno vsebovati: izbrano državo (oz. vsaj željo
študenta kam bi šel), področje dela, ki študenta 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 izkušnje na tem področju. Ker je promocija rezultatov projekta, motivacija ostalih
študentov ter obveščanje javnosti obvezen del izvajanja projekta navedite v motivacijskem
pismu ali boste v primeru, da boste izbrani pripravljeni sodelovati v aktivnostih povezanih s
promocijo, (predstavitev rezultatov projekta, članki, radio…). Pripravljenost sodelovati pri
promociji izkažete tudi na prijavnici in predstavlja enega od pomembnih kriterijev za izbiro
študenta. Pismo naj bo dolgo vsaj eno tipkano stran.
Iz prijave in motivacijskega pisma 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 prakso dogovoriti sami, morajo prijavi priložiti tudi
pismo/ e-mail odgovora organizacije prejemnice, iz katerega je razvidno, da jih je ta
pripravljena sprejeti na praktično izobraževanje.
►DOKAZILA – sestavite seznam vseh morebitnih dokazil in priložite fotokopije uradnih
dokazil.
Kriteriji za izbiro kandidatov
Kandidati morajo izpolnjevati tudi naslednje kriterije, poleg splošnih pogojev navedenih
zgoraj:




ustrezna motivacija študenta (razvidna iz motivacijskega pisma);
ustrezno znanje tujega jezika (angleščine oz. jezika države gostiteljice, ki ga izkazuje z
oceno pri predmetu strokovna terminologija, certifikatom itd.);
ustrezna strokovna podlaga za opravljanje praktičnega izobraževanja.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki:






si bodo samostojno poiskali organizacijo prejemnico;
imajo višjo oceno iz predmetov: praktično izobraževanje, tuj jezik in temeljna
strokovna področja;
imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega
usposabljanja, kar je razvidno iz dokazil;
bodo v motivacijskem pismu in prijavnici izrazili pripravljenost sodelovati pri
promociji rezultatov projekta (članki, radio, TV…);
so že sodelovali v promocijskih dejavnostih VSŠ v preteklosti




so v minulem študijskem letu oddali vlogo za mobilnost 2019/20 in bili razvrščeni na
rezervno listo.
imajo zaključen 1. letnik izobraževanja na ŠC Šentjur VSŠ;

V primeru večjega števila kandidatov, ki enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije,
lahko komisija opravi še osebne razgovore.
Po izboru kandidatov
Vsi prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izboru kandidatov na elektronski naslov, ki ga
bodo navedli v prijavnici najkasneje roku 10 delovnih dni po izteku roka za prijavo.
Po porabi sredstev za projekte mobilnosti ŠC Šentjur lahko študenti (ki se znajdejo na
rezervni listi) pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član
smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in
študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnostvss.si/dejavnosti/mednarodnedejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. Na omenjeni spletni strani je
objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacije o razpoložljivosti sredstev za
mobilnosti. Tudi na ta razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorici na Šolskem centru
Šentju VSŠ.
Izbrani kandidati za Erasmus+ prakso v tujini, morajo nato 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 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter izplačane
štipendije.
PO MOBILNOSTI
Po vrnitvi v Slovenijo (v roku 10 delovnih dni po izteku mobilnosti), oddajo študenti potrebno
dokumentacijo (potrdilo delodajalca o izvedeni praksi in oceno mentorja) v projektno pisarno
ter se prijavijo na izpit PRI ter opravljeno prakso zagovarjajo pri koordinatorici prakse v zato
določenih izpitnih rokih.
Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na Erasmus+ institucionalno koordinatorico
(tel.: 03 746 29 00, e-naslov: jerneja.planinsek-zlof@sc-s.si)

