
                                                                                

 
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV PF UL 

V OKVIRU PROGRAMA  
»SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD EGP IN NFM« 

 
 
NA SPLOŠNO O RAZPISU 
Nacionalna agencija za mobilnost CMEPIUS je v sodelovanju z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj 
in tehnologijo objavilo Razpis za zbiranje predlogov 2013 za aktivnosti v okviru programa Slovenski 
štipendijski sklad EGP in NFM. Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in 
medinstitucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h 
krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje 
med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki 
prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije. 
 
VSEBINA RAZPISA 
Aktualni razpis omogoča tudi sofinanciranje mobilnosti študentov v Norveško, Islandijo in 
Liechtenstein; in sicer lahko študenti izbirajo med naslednjima dvema mobilnostma: 
 

a) Mobilnost študentov z namenom študija 
- Študent lahko del študijskega obdobja preživi na visokošolski ustanovi na Norveškem ali 

na Islandiji, kjer tudi opravi del študijskih obveznosti. 
- Pogoj, da se študent prijavi za to vrsto mobilnosti, je podpisan bilateralni sporazum 

(lahko v okviru Erasmus ali EEA programa) med PF UL in norveško, islandsko ali 
lihtenštajnsko univerzo, na kateri bi želel študent študirati. PF UL ima take sporazume 
sklenjene z naslednjimi univerzami: 

o Univerza v Bergnu (Norveška) – 2 razpisani mesti 
o Univerza Tromsø (Norveška) – 3 razpisana mesta 
o Islandska univerza v Reykjaviku (Islandija) – 2 razpisani mesti 
o Univerza Reykjavik (Islandija) – 1 razpisano mesto 
o Univerza v Akureyriju (Islandija) – 2 razpisani mesti 

- Študent mora v enem semestru na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS. Ta pogoj ne velja pri 
izmenjavah za izdelavo diplomske, magistrske ali doktorske naloge, vendar imajo 
kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces in tam opravljali tudi 
izpite, na razpisu prednost. 



- Na izmenjavi v tujini mora študent ostati najmanj 3 mesece oziroma največ 12 mesecev. 
Študenti PF UL odhajajo na izmenjavo praviloma za 1 semester (cca. 5 mesecev); 3-
mesečna izmenjava je mogoča le za študente, ki bi v času izmenjave želeli pripravljati 
diplomsko oz. magistrsko oz. doktorsko nalogo. 
 

 
b) Mobilnost študentov z namenom prakse 

- Študent lahko prakso opravi v kateremkoli podjetju, centru za usposabljanje, raziskovalni 
instituciji ali drugi organizaciji na Norveškem, Islandiji ali v Liechtensteinu. 

- Praksa mora biti vsebinsko povezana s področjem študija prava. 
- Študent PF UL si mora delodajalca v tujini najti sam. 
- Najkrajše obdobje trajanja prakse je 6 tednov, najdaljše pa 12 mesecev. 

 
 
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 
Na izmenjavo z namenom prakse se lahko študenti odpravijo kadarkoli med januarjem 2014 in 
marcem 2015, študijska izmenjava z namenom študija na tuji univerzi pa je mogoča le v drugem 
semestru leta 2013/14 (predvidoma gre za obdobje med januarjem in sredino junija 2014) ali v 
prvem semestru študijskega leta 2014/15 (predvidoma gre za obdobje od sredine avgusta do konca 
decembra 2014). 
 
VIŠINA DOTACIJE 
Študent je upravičen do dotacije, ki krije stroške bivanja v višini 1.200 EUR mesečno. 
 
Dotacija poleg tega pokrije tudi stroške prevoza za enkratno potovanje od kraja odhoda do kraja 
prihoda. Povrnjeni bodo dejanski stroški do največjega zneska v EUR:  

- do 800 EUR za Norveško,  
- do 950 EUR za Islandijo,  
- do 450 EUR za Liechtenstein. 

 
POGOJ ZA PRIJAVO 
Prijavijo se lahko študenti PF UL, ki bodo imeli v času mobilnosti v tujini status študenta na svoji 
matični fakulteti in bodo v študijskem letu 2013/14 vpisani v vsaj 4. letnik študij dodiplomskega oz. 
prvostopenjskega univerzitetnega študija. Razpis je odprt tudi za študente drugostopenjskega 
(magistrskega) ali tretjestopenjskega (doktorskega) študija na PF UL.  
 
PRIJAVNI OBRAZEC  
Prijavni obrazec si lahko kandidati natisnejo sami s spletne strani Pravne fakultete ali ga pridobijo v 
Mednarodni pisarni. 
 
ODDAJA VLOG IN ROK PRIJAVE 

- petek, 27. september 2013 !!! 
 
Pravočasne vloge bodo tiste, ki bodo do 12. ure tega dne v Mednarodni pisarni – pritličje PF, desno 
do konca). 
 
Prijave naj bodo oddane v prozorni mapi s stranskimi luknjami za vlaganje v fascikel, pri čemer naj bo 
na vrhu izpolnjen prijavni obrazec. 
 
OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI 
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti: 

- potrdilo o vpisu, ki dokazuje statusa študenta v študijskem letu 2013/14; 



- potrdilo o vseh do sedaj opravljenih izpitih na PF UL, iz katerega je razvidna povprečna ocena 
vseh opravljenih izpitov (zadostuje tiskana verzija iz ŠIS-a);  

- motivacijsko pismo (pričakovanja od študijskega bivanja v tujini); 
- izjavo mentorja o strinjanju z izmenjavo oz. o koristnosti le-te (samo za primer prijave za 3-

mesečno izmenjavo za študij z namenom priprave diplomske, magistrske ali doktorske 
naloge!). 

 
Vsak kandidat se lahko prijavi na več tujih institucij. V primeru oddaje več prijav naj kandidat za vsako 
tujo institucijo samo izpolni nov prijavni obrazec, na njem pa naj jasno označi rangiranje institucij.  
 
INFORMACIJE O RAZPISU 
Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo: 

- osebno v Mednarodni pisarni na PF UL (uradne ure: vsak delovni dan od 10. do 12. ure); 
- na telefonski številki: 01/420 32 23 (Darja Rabzelj). 

 
Celotna razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani: http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx  
 
 
IZBOR KANDIDATOV IN OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH 
O končnem izboru kandidatov odloča fakultetni koordinator programa ERASMUS (doc. dr. Luka Tičar) 
oz. oseba ali komisija, ki jo določi koordinator. Izbira se opravi praviloma na podlagi pisnih prijav.  
 
Osnovna merila za izbor so: povprečna ocena študenta v vseh letnikih študija (višja ocena je 
prednost), preteklo (ne)sodelovanje v programih študijskih izmenjav (manj izkušenj z izmenjavami v 
tujini je prednost) in motivacija študenta. 
 
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti, najkasneje do petka, 4. oktobra 2013.  
 
Prijavnih pol se kandidatom ne vrača. V primeru dvoma v avtentičnost listin, predloženih v 
neoverjenih kopijah, se lahko zahteva predložitev originala. 
 
Za kandidata, ki se prijavlja na razpis, se s tem šteje, da soglaša, da bo njegovo ime lahko objavljeno 
na seznamu izbranih kandidatov za izmenjavo na oglasni deski fakultete. Za kandidata, ki se prijavlja 
na razpis, se šteje tudi, da se strinja z vsemi tu zapisanimi pravili postopka in izbire.  
 
 
 
Darja Rabzelj       doc. dr. Luka Tičar  
Mednarodna pisarna       Erasmus koordinator 

http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

