Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za namen študija in
praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+, znotraj projekta št.
KA1-HE-66/19

1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA
Izvajalec javnega razpisa je MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška 207, Ljubljana (v
nadaljevanju MLC Ljubljana).

2. NAMEN RAZPISA
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je MLC Ljubljana podpisala sporazum z Nacionalno
agencijo CMEPIUS, na podlagi katerega se objavlja razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za
namen študija in praktičnega usposabljanja.
Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so
Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti: v državi fakultete pošiljateljice, v državi, v kateri med študijem
prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani so.

Mobilnost študentov za namen študija
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija
(vključujoč pripravo diplomskih in magistrskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna
študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske
institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična institucija študenta podpisan medinstitucionalni
sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.
Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je
na dodiplomskem in magistrskem študiju. Na študij gre lahko študent od drugega letnika dalje, izjemoma
tudi v 1. letniku študija.
Študij v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI
SPORAZUM, ki ga podpiše Erasmus+ koordinator.
Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent med izmenjavo v tujini pridobiti, znaša za en
semester 20 ECTS, za oba semestra 40 ECTS.
Mobilnost študenta za namen praktičnega usposabljanja
Program ERASMUS+ omogoča dodiplomskim študentom, mladim diplomantom in podiplomskim
študentom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi/magisteriju opravijo praktično
usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu
ERASMUS+.
Pomembno je, da je praksa v tujini vsebinsko povezana s področjem študija.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev na vsaki
stopnji študija.
Za razliko od ERASMUS+ študijskih izmenjav, kjer imamo že vzpostavljene povezave in podpisane
pogodbe z institucijami, si morajo študentje za opravljanje ERASMUS+ študijske prakse sami poiskati
organizacijo/ institucijo gostiteljico.
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 storitev.

V pomoč pri iskanju organizacij vam je lahko spletna stran https://erasmusintern.org/ .
3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA
VLOGE

3.1. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavi študent MLC Ljubljana pod naslednjimi pogoji:




Študent mora imeti v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na MLC Ljubljana
V času izmenjave mora biti študent vpisan najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija na MLC
Ljubljana, izjemoma v 1. letnik.
Študent ima urejene finančne obveznosti do MLC Ljubljana.

3.2. Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in
podpisane obrazce:



PRIJAVNICO in
ŽIVLJENJEPIS (europass CV).

4. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE
4.1. Postopek ocenjevanja vlog
V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bo MLC Ljubljana prejemala dodatne
prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.
V kolikor bo na razpis do roka prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev,
bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej.

5. FINANČNA DOTACIJA
Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja –
CMEPIUS) bo na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav MLC
Ljubljana odobrila sredstva.
Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je
opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent, izbran na
razpisu, podpiše pred začetkom študija ali praktičnega usposabljanja v tujini in je v okviru najkrajšega
oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.
Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim
koledarjem na partnerski instituciji ali praktičnega usposabljanja v tujini in je ter v okviru najkrajšega oziroma
najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu.
Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega
študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene
v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z MLC Ljubljana skleniti pred odhodom v tujino.
a) DOTACIJA ZA POT
Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na
povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski
strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska.
Razdalja potovanja

Znesek

Med 10 in 99 km

20 EUR na udeleženca

Med 100 in 499 km

180 EUR na udeleženca

Med 500 in 1999 km

275 EUR na udeleženca

Med 2000 in 2999 km

360 EUR na udeleženca

Med 3000 in 3999 km

530 EUR na udeleženca

Med 4000 in 7999 km

820 EUR na udeleženca

8000 km ali več

1500 EUR na udeleženca

b) DOTACIJA ZA BIVANJE
Država gostiteljica
Skupina 1
Države programa z višjimi
življenjskimi stroški
Skupina 2
Države programa s srednjimi
življenjskimi stroški

Mesečni znesek (EUR)

Danska, Finska, Islandija, Irska,
Luksemburg, Švedska, Velika
Britanija, Lihtenštajn, Norveška

520

Avstrija, Belgija, Nemčija,
Francija, Italija, Grčija, Španija,
Ciper, Nizozemska, Malta,
Portugalska

470

Skupina 3
Države programa z nižjimi
življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka
republika, Estonija, Latvija,
Litva, Madžarska, Poljska,
Romunija, Slovaška, Slovenija,
Severna Makedonija, Turčija,
Srbija

420

Mesečni zneski, ki jih določi NA ali visokošolska institucija, ostanejo fiksirani v celotnem trajanju projekta
mobilnosti.


Študentska mobilnost za praktično usposabljanje: dodatni znesek 100 EUR/mesec



Študenti iz okolja z manj možnostmi (razen tistih s posebnimi potrebami): dodatek za študente
iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za dodatek
iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za
izobraževanje znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014-2020, (prednostna os 10).

Študenti iz okolja z manj možnostmi prejmejo višji od zgoraj omenjenih dodatkov ne glede na tip mobilnosti
(torej tudi študent iz okolja z manj možnostmi, ki odhaja na prakso, prejme dodatek, ki je višji; študent
prejme le en dodatek).

6. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Študent, ki želi oditi na študij ali praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni prijavni
obrazec in ga skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo pošlje na:
MLC Ljubljana
Tržaška 207, 1000 Ljubljana
oz. po elektronski pošti na naslov:
info@mlcljubljana.com
Dodatne informacije o samem razpisu lahko kandidati pridobijo pri Erasmus+ koordinatorju: Natja
Lavrič, univ. dipl. prav. (e-pošta: natja.lavric@mlcljubljana.com, tel. št. 059 047 920).

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani fakultete: https://www.mlcljubljana.com/erasmus/

8. OBJAVA RAZPISA
Razpis je objavljen na spletni strani MLC Ljubljana.

Datum objave: 22.7.2019

MLC Ljubljana
Prof. dr. Srečko Devjak, dekan

