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RAZPIS 
PROSTIH MEST ZA SOFINANCIRANJE EUROPRAKSE 

ŠTUDENTOV V TUJINI 

(PRAKTIČNO IZOBRAZEVANJE) 
Šolski center Novo mesto objavlja razpis za zbiranje prijav študentov za sofinanciranje Europrakse v tujini v 
študijskih letih 2021/2022 in 2022/2023. Študenti se lahko prijavijo za pridobitev sredstev, ki se podeljujejo v 
okviru EU programa ERASMUS" v sklopu projekta, ki ga je prijavila Skupnost Višjih strokovnih šol (glavni 
razpis: https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/1 1/Aktualen-razpis-%C5%A1tudenti. pdf). 

Št. razpisanih mest 6 - do zapolnitev št. 
razpisnih mest 

SPLOŠNI POGOJI 

Na razpis se lahko prijavijo študenti Šolskega centra Novo mesto, Višje strokovne šole, ki 

- imajo v tekočem šolskem letu status študenta; 
- so državljani ene od držav EU oz. imajo v njej stalno prebivališče, status begunca ali status osebe 

brez državljanstva; 
- izpolnjujejo pogoj PC/T, odvisno od države, kjer se praksa opravlja. 

Mobilnost se lahko opravlja v vseh gospodarskih družbah, vladnih ali nevladnih organizacijah oz. drugih 
institucijah v državah članicah Evropske unije, razen v evropskih institucijah ali pri organizacijah, ki vodijo 
EU-programe, in pri diplomatskih predstavništvih RS v tujini. 
Izbranim študentom bo odobreno sofinanciranje trimesečnega bivanja v tujini. V primeru manjšega števila 
prijavljenih kandidatov je možno podaljšanje razpisnega obdobja oz. ponovitev razpisa. a, o Soustvarjamo šolo učenja za življenje ... 
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PRIZNAVANJE 

Mobilnost se prizna študentom s številom kreditnih točk, ki so določene v programu za praktično 
izobraževanje: 

1. ko bo študent opravil vse obveznosti, ki jih določa Erasmus koordinator v sklopu omenjenega 
projekta in bo pridobil potrdilo o sodelovanju pri mobilnosti s strani partnerske institucije in 

2. ko bo opravil obveznosti, ki jih določa mentor praktičnega izobraževanja (PRI) na šoli. 

PRIJAVNI POSTOPEK 

Zainteresirani študenti (ne institucije ali ustanove) pošljejo prijave priporočeno do vključno 30. oktobra 
2021 do polnoči (velja poštni žig) na naslov: 

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

koordinatorica Alexia Rossi 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto 

s pripisom: ZA RAZPIS KA1-HE Skupnost Razpis 1 

Prijava naj vsebuje: 

1. PRIJAVNICO ZA SODELOVANJE v EU-projektu (prijavnico študenti dobijo na spletni strani Višje 
strokovne šole — Prijavnica mora biti v celoti izpolnjena in podpisana). 

ŽIVLJENJEPIS — CV (v slovenščini in izbranem tujem jeziku, enakem kot v motivacijskem pismu); 
študenti lahko uporabijo predlogo Europass življenjepisa, ki je dostopna na spletni strani 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/javne-objave/javni-razpisi/JR-MRS-evalvacije- 
2019-24/Europass-CV-zivljenjepis-obrazec.doc 

2. CV mora vsebovati kompetence študenta. 

3. " MOTIVACIJSKO PISMO v slovenskem in v angleškem jeziku oz. v jeziku države gostiteljice, če 
ga študent obvlada. 

4. POTRDILO O VPISU za tekoče študijsko leto. 

5. KOPIJO VELJAVNEGA OSEBNEGA DOKUMENTA 

6. KOPIJO OSEBNE ZDRAVSTVENE KARTICE 

oo, , Sgustvarjamo šolo učenja za življenje ... 
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" Kaj naj bi vključevalo dobro motivacijsko pismo: 
- razlog za sodelovanje v EU-projektu, 
- področje dela, ki ga zanima oz. bi ga želel opravljati v času mobilnosti, 
- napišite potencialnemu delodajalcu, kaj mu lahko ponudite, 
- delodajalca prepričajte, da lahko prispevate k uspehu podjetja s svojimi sposobnostmi, lastnostmi, 
izkušnjami navdušenje nad mobilnostjo, pojasnite, zakaj želite sodelovati v projektu, 
- navedite, zakaj verjamete, da ste ravno vi najprimernejši kandidat za razpisano mesto v mobilnosti, 
- svoje dosežke na osebnem in strokovnem nivoju, 
- trditve o svojih kvalifikacijah podprite z dokazi — napišite delodajalcu, da se priporočate za intervju, kjer se 
boste lahko še podrobneje predstavili. 

Ne pozabite: Dobro spremno pismo vas lahko loči od množice. 

V postopku izbora prijav bo Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, obravnavala le tiste prijave, ki 
vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila ter prispejo v roku, določenem s tem 
razpisom. 

S posredovanjem podatkov in fotokopijo dokumentov študent dovoli, da v skladu z Splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov njegove podatke uporabljamo za potrebe EU-projekta. 

Nepravočasnih, nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo 
obravnavala. 

KRITERIJI ZA IZBIRO 

Pri izbiri bodo imeli prednost študenti, ki: 

e pripravijo motivacijsko pismo, ki upošteva vse zgoraj navedene kriterije; 
e pokaže inovativnost, kreativnost in zainteresiranost oz. močno motivacijo na podlagi 

zastavljenih vprašanj komisije; 
e so uspešni v različnih dejavnostih: aktivni izven šole (krožki, prosto izbirne dejavnosti, 

projekti, sodelovanje pri organizaciji dogodkov, sodelovanje z organizacijami ... izkušnje s 
podjetji); 

e lahko sofinancirajo aktivnosti projekta (višina stroškov je odvisna od ciljne države); 
e imajo znanje strokovnega tujega jezika in ga znajo praktično uporabljati (znanje jezika 

države gostiteljice, znanje več tujih jezikov) na izbranem področju, (komisija preveri 
razumevanje strokovnih besedil in usposobljenost za komunikacijo v delovnem okolju); 

e redno opravljajo svoje študijske obveznosti (prisotnost na predavanjih in vajah, redno 
opravljanje izpitov); 

e opravijo razgovor s tričlansko komisijo, kjer morajo dokazati, da: 
- poznajo cilje mobilnosti, za katero konkurirajo; 
- znajo biti samostojni in prilagodljivi; 
- so pripravljeni na transfer znanj in izkušenj; 

| - so odprti za nova spoznanja/znanja ter vedo, kaj je medkulturni dialog. 

O terminu razgovora bodo kandidati obveščeni najkasneje do 15. novembra 2021. 

Razgovori bodo predvidoma opravljeni od 18. novembra do 22. novembra 2021. 

o o Sgustvarjamo šolo učenja za življenje ... 
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Izbrani študenti bodo obveščeni do 29. novembra 2021. 

V primeru večjega števila kandidatov, ki enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije, lahko šola 
kandidata še dodatno povabi na osebni pogovor. 

Izbrani študenti bodo morali urediti in podpisati Sporazum o dotaciji za prakso Erasmust med državami 
programa (podpišejo šola, študent, mentor v tujini ) do 23. 12. 2021. 

Dokončno mobilnost potrdi partnerska institucija v tujini, ki preverja študentove reference v dogovoru s 
Šolskim centrom Novo mesto, Višjo strokovno šolo. 

Mobilnost in obveznosti v sklopu EU-projekta morajo izbrani kandidati opraviti najkasneje do 31. 5. 2022. 

Študent, ki prejme Erasmus nepovratna sredstva EU, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno 
štipendijo. 

Erasmus sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. 

Erasmus mesečni zneski za dotacije za študente, ki se udeležijo mobilnosti z namenom prakse v 
študijskem letu 2021/22, so: 

Mobilnost študentov Dežela gostiteljica Mesečni znesek za 
mobilnost z namenom 
prakse 

Skupina 1 Danska, Finska, Islandija, Irska, 520 € 
Države programa z Luksemburg, Švedska, Velika 
višjimi življenjskimi Britanija, Lihtenštajn, Norveška 
stroški 

Skupina 2 Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, 470 € 
Države programa s Italija, Grčija, Španija, Ciper, 
srednjimi življenjskimi | Nizozemska, Malta, Portugalska 
stroški 
Skupina 3 Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, | 420 € 
Države programa z Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, 
nižjimi življenjskimi Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija 
stroški 

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

Študentska mobilnost za prakso: 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 Erasmust. 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). 

Soustvarjamo šolo učenja za življenje ... 
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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). 

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico za mednarodno sodelovanje gospo -Alexio 
Rossi, tel. št. 07 393 2 192, ali po e-pošti: alexia.rossi(sc-nm.si. 

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, si pridržuje pravico do prerazporeditve študentov in 
kakršnihkoli drugih sprememb, če pride do političnih ali drugih dogodkov, ki bi lahko pomembno vplivali na 
izvajanje mobilnosti v okviru Erasmust programa. 

dr. Matej Forjan, 
irektor 

ooo, , , Spustvarjamo šolo učenja za življenje ... 


