RAZPIS
ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM
ŠTUDIJA V TUJINI
PO PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ERASMUS
v študijskem letu 2013/2014
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NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA RAZPISA

Izvajalec razpisa je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5, 8000 Novo
mesto (v nadaljevanju FOŠ).
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NAMEN IN CILJ RAZPISA

Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljenjsko učenje, ki pokriva potrebe po
učenju vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in
poklicnega usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo
kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali omogočajo
to izobraževanje in usposabljanje.
Program Erasmus študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli
nivoju/ciklu študija namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske
institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan
bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.
Mobilnost Erasmus študentov se izvaja v okviru veljavnih bilateralnih sporazumov med matičnimi
in gostujočimi organizacijami, kjer morata biti obe organizaciji imetnici Erasmus univerzitetne
listine.
Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus ne sme zaračunavati
stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno;
študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v
študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija
2013 do najkasneje 30. septembra 2014.
3

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE
3.a Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus
študenta«, ki jih določa program:
 da je državljan Republike Slovenije oz. državljan ene od sodelujočih držav ALI ima v eni od
sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva,
 da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na Fakulteti za organizacijske študije
v Novem mestu,
 da v času dosedanjega študija še ni bil študent Erasmusa in
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da je vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija, ali katerikoli letnik
podiplomskega študija.

Dodatni pogoji, ki so opredeljeni s področnim pravilnikom:
 študent ima povprečno oceno študija najmanj 7,
 študent dokazuje znanje tujega jezika, v katerem se bo izvajal študijski program VZ v
tujini.
3.b Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in
podpisane obrazce:
 prijavni obrazec (OBR-FOŠ-092),
 motivacijsko pismo.
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MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

V primeru, da so vsi kandidati izbrani oz. da je bilo število prostih mest večje od števila prijav,
dekan FOŠ na predlog mednarodnega koordinatorja (v nadaljevanju MK), potrdi izbrane kandidate.
MK pripravi odločbo o izboru in jo pošlje kandidatom. Odločbo o izboru podpiše dekan.
Če se prijavi več kandidatov, kot je prostih študijskih mest na posameznem VZ v tujini, se pri
izboru upoštevajo naslednja merila:
 letnik študija, pri čemer ima prednost študent, ki je v višjem letniku,
 motiviranost študenta, ki se ocenjuje s pomočjo motivacijskega pisma,
 povprečna ocena študija,
 ocena iz tujega jezika,
 sodelovanje pri spremljevalnih dejavnostih, ki se na fakulteti izvajajo za tuje študente na
izmenjavi (tutorstvo, pomoč pri organizaciji spremljevalnih programov).
Vsa merila so enakovredna in sestavljajo skupno oceno, ki se upošteva pri izboru.
Če je število prijavljenih študentov večje od skupnega števila prostih mest, dekan imenuje
komisijo, sestavljeno iz 3 članov: prodekan, pristojen za mednarodno sodelovanje, MK in druga
zaposlena oseba na FOŠ.
Komisija opravi izbor kandidatov na podlagi meril iz 2. odstavka 4. točke tega razpisa. MK pripravi
odločbo o izboru in jo pošlje kandidatom. Odločbo o izboru podpiše dekan. V primeru
enakovrednosti kandidatov se s kandidati opravi razgovor.
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FINANČNA DOTACIJA

Študent programa Erasmus ni samodejno upravičen do Erasmus finančne dotacije. Slednjo pridobi
na podlagi oddane vloge.
Dotacija Erasmus le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Dotacija je
lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim
koledarjem na partnerski instituciji.
Evropska Komisija in Nacionalna agencija Erasmus – CMEPIUS sta Fakulteti za organizacijske
študije v Novem mestu za namen študija v študijskem letu 2013/2014 namenili:




število razpoložljivih mest: 1
število odobrenih mesecev: 3
višina dotacije: 900,00 EUR
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Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje
opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent s FOŠ skleniti pred odhodom na
študij v tujino.
FOŠ

ima

sklenjene

bilateralne

sporazume

z

naslednjimi

tujimi

inštitucijami:






Karlovac University of Applied Sciences, Karlovac, Hrvaška,
Warsaw School of Computer Science, Warsaw, Poljska,
Juraj Dobrila University of Pula, Pula, Hrvaška,
Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin, Hrvaška.
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NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Fakulteta bo zbirala prijave do vključno 30.10.2013. Vlogo, katere vsebina je opredeljena v 3.2
točki razpisa, se posreduje na naslov:
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto, s pripisom: ZA ERASMUS
Dodatne informacije o samem razpisu lahko kandidati pridobijo pri kontaktni osebi za področje
Erasmus:
 Janja Umek, mednarodni koordinator (e-pošta: janja.umek@fos.unm.si, tel. št. 059 082
060),
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UGOVOR

Zoper odločitev v izbirnem postopku se kandidat lahko pritoži na Senat FOŠ v roku 5 delovnih dni
od prejema rezultatov izbora. Kandidat posreduje senatu obrazložen pisni ugovor z ustrezno
dokumentacijo.
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletni

strani

fakultete:

http://www.fos.unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/razpisi/.
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OBJAVA RAZPISA

Razpis je objavljen na oglasni deski ter spletni strani FOŠ.
Novo mesto, 20.9.2013
Fakulteta za organizacijske študije
V Novem mestu
dekan, izr. prof. dr. Boris Bukovec
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Priloga:
- Prijavni obrazec (FOŠ-OBR-092)
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