
RAZPIS ZA ŠTUDENTSKE INDIVIDUALNE RAZISKOVALNE PROJEKTE ZNOTRAJ 

ZVEZE EUTOPIA S FINANČNO SPODBUDO ZA MOBILNOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 

2021/2022 (ŠIRP) 

 

Univerza v Ljubljani, kot članica Zveze EUTOPIA, ki jo sestavlja deset univerz, objavlja Razpis za študentske 

individualne raziskovalne projekte znotraj Zveze EUTOPIA s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko 

leto 2021/2022 (ŠIRP). 

 

Zvezo EUTOPIA sestavlja deset univerz: Vrije Universiteit Brussel, Technische Universität Dresden, 

Göteborgs universitet, Università Ca’ Foscari, Cergy Paris Université, NOVA Universidade Nova de Lisboa, 

Universty of Warwick, Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Univeritatea Babeş-Bolyai in Univerza v 

Ljubljani.  

Namen razpisa je samostojna priprava individualnega študentskega raziskovalnega projekta, ki vključuje tudi 

komponento mobilnosti na eni od univerz, ki sestavljajo zvezo EUTOPIA (v nadaljevanju univerza 

gostiteljica).   

Finančna spodbuda je namenjena financiranju stroškov mobilnosti, ki je sestavni del projekta.  

1. Kdo se lahko prijavi 

Osnovni pogoj za prijavo na razpis je veljaven študentski status na Univerzi v Ljubljani v času prijave na razpis 

in za čas trajanja mednarodnega študentskega raziskovalnega projekta. Na razpis se lahko prijavijo študentke in 

študenti, ki bodo v času prijave in izvajanja projekta vpisani v prvo ali drugo stopnjo študijskih programov na 

Univerzi v Ljubljani. 

2. Mednarodni študentski raziskovalni projekt 

2.1 Priprava projekta  

Študent/-ka na domači instituciji (UL) poišče mentorja/-ico, ki ima veljaven habilitacijski naziv, in mentorja/-

ico na univerzi gostiteljici. Skupaj z mentorjema pripravi načrt projekta, ki je del prijave na razpis. Prijava je 

dostopna tukaj. Projekt mora vsebovati komponento mobilnosti. Mobilnost v okviru projekta je financirana po 

modelu stroškov na enoto.  

Projekt je lahko namenjen obisku za namene pisanja zaključnih del, seminarjev, iskanju literature in drugih 

materialov, obisku raziskovalnih skupin, pripravi članka in drugih podobnih aktivnosti. Vse aktivnosti morajo 

biti jasno navedene in opisane v prijavi projekta. Prednost bodo imeli projekti z interdisciplinarno dimenzijo. 

2.2 Mobilnost v okviru projekta  

Mobilnost, ki jo študent/-ka vključi v prijavo projekta, poteka fizično v državi univerze gostiteljice. Izjemoma 

lahko mobilnost poteka tudi virtualno. 

Do virtualne mobilnosti, tj. do mobilnosti, ki v celoti poteka na daljavo iz kraja bivanja študenta/-ke, so 

upravičeni: 

- Študent/-ka s posebnim statusom, kot ga določa Pravilnik o študentih s posebnim statusom: status 

študenta vrhunskega športnika, status študenta priznanega umetnika, status študenta, ki se udeležuje 

(področnih) mednarodnih tekmovanj, status študenta starša, status študenta s posebnimi potrebami; 
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- študent/-ka v primeru višje sile, ki je opredeljena v sporazumu o finančni spodbudi;  

- študent/-ka v okviru projektu TeamWork (razpis 12 mest za udeležbo na TeamWorku bo objavljen 

naknadno) in drugih sorodnih virtualnih projektov.  

Študenti in študentke iz manj spodbudnih okolij (z odločbo CSD) do virtualne mobilnosti niso upravičeni, so 

pa upravičeni do dodatka za študente iz manj spodbudnih okolij.  

2.2.1 Višina finančne spodbude in dodatki za mobilnost 

Osnova za izračun finančne spodbude za mobilnost sta dve kategoriji dnevnega pavšala: 

a. fizična mobilnost: 70 EUR/dan1; 

b. virtualna mobilnost (izključno za študente s posebnim statusom, v primeru višje sile ter za 

virtualne prakse TeamWork): 30 EUR/dan2. 

 

K finančni spodbudi za fizično mobilnost se lahko dodajo še naslednji dodatki, ki se med seboj ne izključujejo: 

- potni pavšal: do 500 km 180 EUR, nad 500 km 275 EUR; 

- dodatek za zeleno pot, če bo potovanje do lokacije v celoti izvedeno z avtobusom ali vlakom: 50 EUR 

in do največ štiri dodatne dni za pot; 

- dodatek za študente/-ke iz manj spodbudnih okolij (odločba CSD: državna štipendija, otroški dodatek, 

socialna državna pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine) v višini 250 EUR; 

- dodatek za invalidnost za fizično mobilnost (odločba o invalidnosti) v višini 250 EUR in drugi dodatki 

glede na odločbo in druge individualne potrebe (npr. dejanski potni in namestitveni stroški asistenta/-

ke itd.). 

Finančna spodbuda ne krije ostalih stroškov, povezanih z realizacijo projekta (stroški dela, materialni stroški 

ipd.). 

3. Prijava in izbor kandidatov 

Prijavo, dostopno na povezavi, sestavljajo: 

- podpisan načrt projekta; 

- potrdilo o vpisu; 

- za uveljavljanje dodatka za študente/-ke iz manj spodbudnih okolij je treba priložiti odločbo CSD; 

- za uveljavljanje dodatka za invalidnost za fizično mobilnost je treba priložiti odločbo, iz katere je 

razvidna stopnja invalidnosti. 

Rok za oddajo prijav je zadnji delovni dan tekočega meseca. 

4. Trajanje razpisa 

Razpis za finančno spodbudo mednarodne študentske raziskovalne projekte znotraj Zveze EUTOPIA je odprt 

do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 7. 2022.  

 
1 Osnova za izračun dnevnega pavšala je postavka za Erasmus kratkotrajne kombinirane mobilnosti. 
2 Dnevna postavka za virtualno mobilnost je namenjena pokrivanju življenjskih stroškov (prehrana, stanovanjski 
stroški …), stroškov interneta in digitalne opreme ter drugih stroškov za čas izvajanja mobilnosti ter sledi napotkom 
iz Erasmus+ Virtual Exchange – Impact Report 2020 ter je v skladu s Prednostnimi nalogami posebnega 
nacionalnega pomena, opredeljenih v razpisu Erasmus+ 2022.  
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5. Obveščanje o izboru  

Študentke in študentje, ki bodo pravočasno oddali popolno prijavo, bodo o izboru obveščeni v sedmih delovnih 

dneh po roku za oddajo prijave. V sedmih delovnih dneh po prejemu obvestila o izboru bodo prejeli pogodbo. 

Odhod na mobilnost je možen 15 dni po podpisu pogodbe.  

6. Postopek po zaključku projekta in mobilnosti 

Najkasneje v 10 delovnih dneh po predvidenem zaključku mobilnosti in projekta študent/-ka v sistemu POPR 

odda naslednja dokazila: 

- podpisano zaključno poročilo o opravljeni mobilnosti in projektu (Obrazec-2); 

- dokazilo o izvedeni poti (vozovnice, računi za cestnino, gorivo ipd.); 

- avtobusno/vlakovno vozovnico in dokazilo o trajanju poti (razvidno iz vozovnice ali rezervacije) v 

primeru uveljavljanja dodatka za zeleno pot. 
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