V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 1 (KA1) ter na podlagi Sporazuma o dodelitvi dotacije za
projekt (št. sporazuma 16-103-021498; št. zadeve KA1-HE-59/16) (v nadaljevanju Sporazum) med
Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja –
CMEPIUS in Fakulteto za uporabne družbene študije (v nadaljevanju FUDŠ), slednja
objavlja

RAZPIS ZA ERASMUS+ MOBILNOSTI ŠTUDENTOV V VISOKOŠOLSKEM
IZOBRAŽEVANJU Z NAMENOM ŠTUDIJA IN PRAKSE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

1 Vsebina razpisa:
Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ), v skladu s Sporazumom, razpisuje mobilnosti študentov z
namenom študija v študijskem letu 2016/2017.
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je na razpisu za študijsko leto 2016/2017
pridobila dotacijo za 1 praktično usposabljanje in 3 dotacije za študij v tujini v programske države
(države članice EU in Turčija ). Od pridobljenih dotacij ostajata na voljo:

-

2 DOTACIJI ZA ŠTUDIJ V TUJINI.

2 Splošno o programu Erasmus+
Erasmus+ je program EU, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladine in športa, z namenom posodobitve izobraževalnega procesa, usposabljanja in
izboljšanja zaposljivosti mladih.
KA1 spodbuja učno mobilnost študentov na visokošolskih institucijah. Cilji mobilnosti za posameznike
so:
-

pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj,
povečanje kompetentnosti,
osebnostna rast,
izboljšanje zaposljivosti.

2. 1 Merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti študentov
-

Vse sodelujoče organizacije iz držav Programa morajo biti visokošolske institucije, nosilke
ECHE listine (strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine - SI NOVA-GO02).
Podpisan medinstitucionalni sporazum s partnericami iz držav Programa.
Trajanje aktivnosti: obdobje študija od 3 do 12 mesecev, obdobje prakse od 2 do 12 mesecev.

Fakultete, s katerimi ima FUDŠ podpisan bilateralni sporazum:
Področje

Spletna stran

Država

Politične vede

http://www.ceu.edu/

Madžarska

Medkulturni menedžment in
mednarodni menedžment v turizmu

http://www.fh-westkueste.de/

Nemčija

Isik University, Istanbul

Družbene in vedenjske vede

http://www.isikun.edu.tr/en

Turčija

Istanbul Sisli Vocational
School

Družbene vede, Management

http://www.sisli.edu.tr/uluslararasi/iro.html

Turčija

Kazimieras Simonavicius
University

Družbene vede

http://www.ksu.lt/en

Litva

Kodolanyi Janos University of
Applied Sciences

Novinarstvo in informiranje,
Pedagoške vede, Mednarodni
odnosi, Zgodovina, Filozofija,
Sociologija in kulturne študije

http://www.kodolanyi.hu/en

Madžarska

Maria Curie-Sklodowska
University Faculty of Political
Science

/

http://study.lublin.eu/en/maria-curie-sklodowska-university

Poljska

Družbene vede

http://www.mup.cz/en/

Češka

http://portal.savonia.fi/amk/

Finska

http://www.turgutozal.edu.tr/

Turčija

Institucija
Central European University,
Budapest

Fachhochschule Westkuste

Metropolitan University
Prague
Savonia University of Applied
Sciences, Iisalmi
Turgut Ozal University

Socialno delo in svetovanje
Ostale družbene vede

Universiatatea Babes-Bolyai,
Cluj-Napoca

Ostale družbene vede

http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Romunija

Universita degli Studi di
Trieste

Ostale družbene vede

http://www.units.it/

Italija

University of Presov, Presov

Socialno delo in svetovanje

http://www.unipo.sk/en/

Slovaška

University of West Bohemia,
Plzen

Ostale družbene vede

http://www.zcu.cz/en/

Češka

University of Applied
Sciences Baltazar, Zaprešić

Ostale družbene vede

https://english.bak.hr/

Hrvaška

Vilnius Kooperacijos Kolegija
(VKK)

Ostale družbene vede

www.vkk.lt

Litva

3 Pogoji za prijavo na razpis in merila za izbor
Na razpis se lahko prijavi študent/ka, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus
študenta«:
- da je državljan/ka Republike Slovenije oz. državljan/ka ene od sodelujočih držav ALI ima v eni
od sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva,
- da ima med izvajanjem mobilnosti aktiven status študenta na Fakulteti za uporabne družbene
študije v Novi Gorici,
- da v času dosedanjega študija še ni presegel/a omejitve 12 mesecev mobilnosti preko
Erasmus programa in
- da je vpisan/a najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija ali v katerikoli letnik
podiplomskega študija na 2. ali 3. stopnji.

3.1 Merila za izbor
Fakulteta bo pri izboru kandidatov/kandidatk upoštevala sledeča merila:
- povprečna ocena študija ob oddaji prijave na razpis,
- motivacijsko pismo,
- poznavanje jezika na tuji instituciji,
- kot dodatni kriterij se lahko upoštevajo obštudijske dejavnosti in drugi dosežki na področju
študija.
Visokošolska institucija pošiljateljica (FUDŠ) bo pravilno in pregledno izbrala študente, ki se bodo
udeležili mobilnosti v visokošolskem izobraževanju. Postopek izbora in dodelitve dotacije bo
dosleden in dokumentiran.
FUDŠ bo sprejela vse potrebne ukrepe, da prepreči kakršno koli navzkrižje interesov v zvezi z
osebami, ki lahko sodelujejo v organih za izbor ali postopku za izbor posameznih upravičencev.
Izbranim študentom/kam bodo dodeljene dotacije, s katerimi se krije potne stroške in stroške bivanja
za čas trajanja mobilnosti. Zneski dotacij so predstavljeni v spodnji tabeli:
Skupina 1
Države Programa z višjimi
življenjskimi stroški

Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, Finska, Švedska, Združeno
kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

430,00 €

Skupina 2
Države Programa s srednjimi
življenjskimi stroški

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

380,00 €

Skupina 3
Države Programa z nižjimi
življenjskimi stroški

Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Mata, Poljska, Romunija,
Slovaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

330,00 €

Obveščamo vas, da vsi študenti, ki pridobijo dotacijo Erasmus+ za mobilnost v tujino lahko
kandidirajo za pridobitev dodatnih štipendij, in sicer Štipendije za študijske obiske študentov v
okviru programa Erasmus+ 2016, ki jo podeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov štipendije. Dodatna
štipendija znaša 80 EUR na mesec izmenjave.
Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga
prejme po elektronski pošti. Od udeleženca, ki ne predloži poročila, lahko FUDŠ zahteva, da delno ali
v celoti povrne prejeto dotacijo EU. V kolikor udeleženec ni mogel dokončati načrtovane aktivnosti v
tujini zaradi izrednih razmer ali višje sile, institucija pošiljateljica (FUDŠ) o tem poroča Nacionalni
agencij. V tem primeru, po pisni odobritvi Nacionalne agencije, FUDŠ od udeleženca ne terja
povračila sredstev.

3.2 Prijava kandidata mora vsebovati:
- življenjepis,
- opis motivacije za prijavo (priporočljivo v angleškem jeziku),
- želeno institucijo, predviden čas trajanja izmenjave in utemeljitev izbora.
3.3 Zbiranje prijav:
FUDŠ bo prijave zbirala do 15.11.2016. To je rok, ko mora prijava prispeti na naslov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Projektna pisarna (za ERASMUS+)
Gregorčičeva ulica 19
5000 Nova Gorica

Prijavo lahko vročite tudi osebno v projektno pisarno, oddate v fakultetni nabiralnik ali pišete na enaslov: erasmus@fuds.si, kjer v zadevo vpišete »Erasmus+ izmenjava z namenom študija ali prakse
2016/2017 – Prijava«.
Na podlagi prejetih prijav bosta prodekanja za študijske in študentske zadeve in Erasmus
koordinatorica izvedli izbirni postopek in študenta obvestila o razvrstitvi. V primeru, da bo na razpis
prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo fakulteta sprejela dodatne prijave do zapolnitve mest
oziroma do porabe sredstev. Prednost pri dodelitvi dotacij bodo imeli študenti/študentke, ki se v
predhodnih letih še niso prijavili.
Razpis za Erasmus + mobilnosti študentov z namenom študija in prakse v tujini je na razpolago na
spletni strani http://www.fuds.si/, na oglasni deski fakultete in v projektni pisarni FUDŠ.
Več informacij:

Jasmina Jakomin
Erasmus koordinatorka
Tel.: 05 907 34 59
Fax.: 05 333 00 91
Elektronski naslov: erasmus@fuds.si

Nova Gorica, 28.10.2016

