V okviru programa ERASMUS+, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v
nadaljevanju FIŠ) objavlja
RAZPIS ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV
Z NAMENOM OPRAVLJANJA DELOVNE PRAKSE
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
Rok prijave: 30. 9. 2020
Izmenjava za opravljanje delovne prakse (traineeship, work placement) se nanaša na
prakso (usposabljanje), ki se izvaja v tujini v podjetju ali na katerem koli drugem
ustreznem delovnem mestu.
Trajanje prakse: od 2 do 12 mesecev.
Na razpis se lahko prijavijo študenti FIŠ in mladi diplomanti - študenti, ki so v času
izbora še študenti ali absolventi in morajo izmenjavo realizirati v roku 12 mesecev od
zagovora diplomskega dela.
Na razpis je možno prijaviti študentske mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene do
najkasneje 30. septembra 2021.
Študent lahko sodeluje v obdobjih mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev na
posamezni cikel ali stopnjo študija, neodvisno od števila ali vrste aktivnosti mobilnosti.
Izmenjave za namen prakse se lahko izvajajo v vseh državah članicah EU, nekdanji
jugoslovanski republiki Makedoniji, Islandiji, Norveški, Lihtenštajnu ali Turčiji.
Organizacija gostiteljica je lahko katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je
aktivna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.
Taka organizacija je lahko na primer:
− javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
− javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
− socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice,
obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
− raziskovalni inštitut;
− fundacija;
− šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do
srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in
izobraževanjem odraslih);
− neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija.
Študenti sami predlagajo organizacijo za izmenjavo oziroma izberejo organizacijo iz
seznama organizacij s katerimi je fakulteta že sodelovala ali jih ima navedene na
spletni strani.
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Izmenjava z namenom opravljanja delovne prakse se izvaja v skladu s Pravilnikom o
mednarodnih izmenjavah in s Pravilnikom o izvajanju delovne prakse študentov.
Praktično usposabljanje je študentu v celoti priznano, če ga opravlja v okviru
študijskega programa. Če je praksa opravljena izven študijskega programa, je
priznana z vpisom v Prilogo k diplomi.
Kriteriji za izbor:
• prednost imajo študenti visokošolskega študijskega programa,
• povprečna ocena študija ob oddaji prijave na razpis,
• kratko motivacijsko pismo,
• poznavanje jezika izvajanja pedagoškega/delovnega procesa na tuji
instituciji,
• kot dodatni kriterij se lahko upoštevajo obštudijske dejavnosti in drugi dosežki
na področju študija.
Kriteriji so definirani na podlagi priporočil Evropske komisije za program Erasmus+ in na
podlagi kriterijev vodstva fakultete. O izboru kandidatov odloča na predlog Komisije
za mednarodne izmenjave (KMI) dekan fakultete.
S pridobitvijo statusa Erasmus+ študenta ima študent možnost pridobiti Erasmus+
dotacijo. Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov
v celoti. Stroške izmenjave nad Erasmus+ dotacijo v zvezi bivanjem v tujini v času
izmenjave krije študent sam.
Fakulteta ima za študijsko leto 2020/21 odobreno 1 mobilnost študentov.
Višina mesečne dotacije in število odobrenih mesecev dotacij po posameznem
študentu se vsako leto spreminjajo in so odvisni od sporazuma, ki ga fakulteti predloži
Nacionalna agencija CMEPIUS in od države gostiteljice.
Dežela gostiteljica
Skupina 1 – Programske države programa z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn,
Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

Skupina 2 - Programske države s srednjimi stroški bivanja
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska,
Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
Skupina 3 - Programske države z nižjimi stroški bivanja
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Republika Makedonija, Poljska, Romunija,
Slovaška, Turčija

Mesečni
znesek (€)
520 € + 100 €
dodatka
za
mobilnost
za
usposabljanje
470 € + 100 €
dodatka
za
mobilnost
za
usposabljanje
420 € + 100 €
dodatka
za
mobilnost
za
usposabljanje

Višina in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu bosta
predvidoma določena najkasneje v avgustu 2018. Prijavljeni študenti bodo o tem
obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavnem obrazcu.
Študenti Erasmus+ imajo možnost uporabe "Online Linguistic Support " (OLS) Evropske
agencije EACEA, ki omogoča študentom jezikovno pripravo na mobilnost.
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo
za dodatna finančna sredstva.
Ne glede na zgoraj navedeno pa so vedno možne tudi Erasmus+ mobilnosti z »zero
grant«, kar pomeni, da vse stroške izmenjave pokrije sam študent, a vseeno ima status
Erasmus+ študenta in s tem povezane ugodnosti:
- da del rednih študijskih obveznosti namesto na matični fakulteti opravite na
partnerski instituciji v tujini,
- da opravite praktično usposabljanje v tujini,
- da za študij v tujini ne plačate šolnine,
- da so vam uspešno opravljene obveznosti v tujini, ki so bile predhodno
dogovorjene v študijskem sporazumu ali programu dela, po vrnitvi priznane, in
- vam je na voljo jezikovna podpora.
Pri celotnem postopku se uporabljajo določila iz Pravilnika o mednarodnih izmenjavah.
FIŠ bo prijave zbiral do 30. 9. 2020 . To je rok, ko mora prijava prispeti na naslov:
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
»za ERASMUS+«
Ljubljanska cesta 31a
8 000 Novo mesto
Prijava se lahko vloži osebno v referatu fakultete ali pošlje na e-naslov:
erasmus@fis.unm.si, kjer v Zadevo vpišete »Erasmus izmenjava z namenom prakse
2020/2021«.
Več informacij: erasmus@fis.unm.si
Razpis je objavljen na spletni strani http://www.fis.unm.si/, na oglasni deski FIŠ in v VISu.
V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal
dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.

prof. dr. Dejan Jelovac
dekan

