
                                       
 

             Ljubljana, 16. 11. 2016 

 
 

RAZPIS ZA  
ERASMUS+ IZMENJAVE Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA  

ZA LETO 2017/18 ZA ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI 
 
 
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.). Ta razpis za 
zbiranje predlogov se nanaša na ključni ukrep 1 (KU1), učna mobilnost posameznikov. 
 
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 držav, ki 
sodelujejo v programu ERASMUS+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od 
najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.  
 
Študenti, ki so do začetka študijskega leta 2017/18 praktično usposabljanje v tujini opravili v 
okviru programa VŽU ERASMUS oz. programa ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se 
lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega usposabljanja ter zaprošenega 
ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.  
 
Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano 
s področjem študija študenta. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali ERASMUS 
koordinator in delodajalec. 
 
Na razpis je možno prijaviti prakse v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 
30. septembra 2018. 
 
 
POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU 
Prijavijo se lahko študenti Pravne fakultete v Ljubljani (v nadaljevanju: PF UL), ki: 

 so ob prijavi (v študijskem letu 2016/17) vpisani v vsaj 2. letnik prvostopenjskega 
študija na PF UL; 

 bodo imeli v celotnem času prakse v tujini aktiven status študenta na PF UL; z izjemo 
diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo prakso po 
končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka 
upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2018; 

 



 
 imajo poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa VŽU ERASMUS ali 

ERASMUS+. 
 
ISKANJE PODJETIJ IN ORGANIZACIJ 
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 

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:  http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm); 

 organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt 
interesov in /ali dvojno financiranje). 

 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE 
Študenti PF UL bodo morali pred odhodom v tujino poskrbeti za prijavno dokumentacijo in 
pripadajoči dogovor o usposabljanju (ki ga potrdita fakulteta in delodajalec). 
 
Sodelujoče države so: članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, 

in Turčija.  

Študenti PF UL si morajo delodajalca v tujini najti sami (brez pomoči fakultete).  
 
 
FINANČNA POMOČ 
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna 
agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – 
CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani v prihodnjih mesecih odobrila sredstva za sofinanciranje.  
 
Finančna pomoč Erasmus+ (t.i. Erasmus štipendija) sofinancira stroške praktičnega 
usposabljanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. 
 
Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki 
je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo 
študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma 
najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 
 
Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev  na 
posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna 
agencija. Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za celotno število prijavljenih mesecev  
 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


 
praktičnega usposabljanja v tujini, bo UL znižala število mesecev sofinanciranja ter 
študentom dodelila le eno Erasmus+ dotacijo na leto.  
 
Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za praktično usposabljanje bo potekalo sproti, na 
podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih 
sredstev. 
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo 
konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred 
odhodom na praktično usposabljanje v tujini. 
 
Za informacijo: v študijskem letu 2016/17 je bila finančna mesečna dotacija  za posamezne 
države sledeča: 
 

Skupina 1 

Programske države z 
višjimi bivalnimi stroški 

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

530 € 

Skupina 2 

Programske države s 
srednjimi bivalnimi 
stroški 

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

480 € 

Skupina 3 

Programske države z 
nižjimi bivalnimi stroški 

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

430 € 

 
Za študijsko leto 2017/18 višine zneskov dotacij za posamezne skupine držav, še niso 
določene.  
 
 
ROK PRIJAVE IN ODDAJA VLOG  
 

- sreda, 28. december 2016 (podaljšano do srede, 18. januarja 2017!!!)  

 
Kot pravočasno oddane vloge bodo upoštevane vloge, pri katerih bodo kandidati do 12. ure 
tega dne: 

a) prijavni obrazec v ŠIS-u v celoti izpolnili in ga (skupaj z obveznimi prilogami) 
elektronsko oddali  

in 
b) natisnjen in podpisan prijavni obrazec (skupaj s prilogami) osebno ali po pošti 

dostavili v fakultetno mednarodno pisarno. 
 
 
PRIJAVNI OBRAZEC  
Prijavni obrazec je na voljo v ŠIS-u (razdelek: Prijava na izmenjavo). Pred pričetkom 
izpolnjevanja obrazca naj si kandidati vse zahtevane priloge, ki jih morajo naložiti v prijavo, 
predhodno pripravijo (skopirajo in skenirajo). Prijava v ŠIS-u je časovno omejena na največ 
30 minut.  



 
OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI 
Izpolnjenemu elektronskemu prijavnemu obrazcu je v ŠIS-u potrebno priložiti: 

- življenjepis v slovenskem jeziku (zaželeno v obliki Europass; več o tem na povezavi: 
https://europass.cedefop.europa.eu);   

- kratko motivacijsko pismo v slovenskem jeziku (v njem kandidati navedejo razloge 
za prakso ter tudi že morebitne dogovore ali razmišljanja o potencialnih 
organizacijah, kjer bodo prakso opravljali); 

- dokazilo o znanju tujih jezikov (zadostuje že kopija srednješolskega ali 
maturitetnega spričevala, lahko pa je to tudi kopija potrdila obiskovanja jezikovnega 
tečaja, kopija uradnega certifikata, ipd.). 

 
 
IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH 
O končnem izboru kandidatov odloči fakultetni koordinator programa ERASMUS+ (doc. dr. 
Luka Tičar) oz. oseba ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi na podlagi pisnih 
prijav, oddanih preko ŠIS.  
 
Merila za izbor so: motivacija študenta oz. izkazana resnost, da bo prakso res opravljal, letnik 
(višji letnik je prednost), povprečna ocena študenta v vseh letnikih študija (višja ocena je 
prednost) in dejstvo, da študent pred tem še ni bil na študentski izmenjavi za študij ali 
prakso.  
 
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti, najkasneje do 25. januarja 2017.  
 
 
VEČ INFORMACIJ 
Dodatne informacije o razpisu lahko študenti PF dobijo:  

- osebno v mednarodni pisarni na PF (uradne ure: vsak delovni dan od 10. do 12. ure); 
- na e-naslovu: erasmus@pf.uni-lj.si;  
- na tel. številki: 01/420 32 23 (Darja Rabzelj). 

 
Dodatne informacije o programu ERASMUS+:  

- www.pf.uni-lj.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-izmenjave-studentov/erasmus-
praksa/;  

- www.erasmusplus.si  
  
 
 
Darja Rabzelj       doc. dr. Luka Tičar  
Mednarodna pisarna       Erasmus koordinator 
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