Na podlagi sporazuma z Javnim zavodom Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja ( v nadaljevanju: CMEPIUS) in odobrenih sredstev
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UM),
objavlja
RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI V
OKVIRU PROGRAMA FINANČNI MEHANIZEM GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) IN NORVEŠKEGA
FINANČNEGA MEHANIZMA (NFM) – RAZPIS 2015

1. NAMEN IN CILJI RAZPISA
Program Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega
mehanizma (NFM) (v nadaljevanju: Finančni mehanizem EGP in NFM) omogoča študentom, da
preživijo določeno obdobje strokovnega praktičnega usposabljanja v podjetju ali organizaciji v
donatorski državi.
Donatorske države so Islandija, Norveška in Liechtenstein.
Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev sofinancirati mobilnosti študentov, ki se bodo udeležili
praktičnega usposabljanja na visokošolski instituciji ali v podjetju v donatorski državi.
Cilji tovrstne mobilnosti so:
– pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu;
– pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in
izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države v kontekstu
pridobivanja delovnih izkušenj;
– spodbujati sodelovanje med visokošolskimi zavodi in podjetji;
– prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih
mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

2. OBDOBJE MOBILNOSTI
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo
izvedene od 01. 04. 2015 do najkasneje 30. 04. 2016 (v nadaljevanju: upravičeno obdobje).
Mobilnosti, ki se bodo pričele pred 01. 04. 2015 ali se bodo zaključile po 30. 04. 2016, na podlagi tega
razpisa niso upravičene do sredstev.
Praktično usposabljanje v donatorski državi lahko traja najmanj 6 tednov in največ 12 mesecev.
Obdobje praktičnega usposabljanja se študentu prizna v celoti, po možnosti z uporabo kreditnih točk.
V primerih, ko obdobje prakse ni del učnega načrta študenta, se podatki o tem obdobju vpišejo v
Prilogo k diplomi.

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavi študent UM, ki bo v upravičenem obdobju izvedel mobilnost za namenom
praktičnega usposabljanja v donatorski državi.
Prijavitelj na razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je med opravljanjem strokovnega usposabljanja v tujini vpisani v študijski program, ki ga
izvaja fakulteta Univerze v Mariboru;
- da je vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.

4. FINANČNA DOTACIJA
UM bo v okviru odobrenih finančnih sredstev podprla 3 mobilnosti študentov (skupaj 10 mesecev).
Študent ni samodejno upravičen do finančne dotacije. Slednjo pridobi na podlagi oddane prijave na
razpis. Prijavo je potrebno oddati pred pričetkom mobilnosti.
Finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva na največ 3 mesece sofinanciranja
mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini. Iz sredstev, ki bodo ostala neporabljena, se
lahko prijaviteljem dodeli dotacija tudi za preostale mesece mobilnosti v tujini tako, da bodo vsi
takšni prijavitelji dobili dotacijo za enako število dodatnih mesecev na mobilnosti.
Najmanjša obračunska enota za finančno dotacijo je 1 mesec; študent je upravičen do dotacije za
nadaljnji oz. dodatni mesec na mobilnosti samo, če je bil na mobilnosti vse dni dodatnega meseca.
Najmanjša obračunska enota za dodelitev mesečne dotacije je 1 mesec. Študent je upravičen do
dotacije za nadaljnji oz. dodatni mesec na mobilnosti samo, če je bil na mobilnosti vse dni dodatnega
meseca. Začetek mesečnega obdobja prične teči z nastopom mobilnosti, ki je razviden iz potrdila o
mobilnosti - Confirmation of Mobility (Priloga 3).
Dotacija le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Študent prejme dotacijo za potne stroški in dotacijo za bivanje. Dotacija za potne stroške se dodeli na
temelju dejanskih stroškov. Najvišji zneski za potne stroške so določeni v Tabeli 1. Dotacija za stroške
bivanja je pavšalni znesek, ki se izračuna na podlagi mesečnih zneskov, pri čemer študent za
mobilnost ne more prejeti višje dotacije, kot v Tabeli 1.
Tabela 1: mobilnosti študentov – Mesečni zneski in potni stroški – najvišji zneski (v EUR) glede na
državo gostiteljico.
Država
Mesečni
Najvišji
gostiteljica
znesek za
znesek za
bivanje
potovanje
Islandija
Norveška
Liechtenstein

800
900
900

650
550
400

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne dotacije bodo konkretneje
opredeljene v Pogodbi o finančni dotaciji, ki jo mora študent z UM skleniti pred odhodom na študij v
tujino.
5. POSTOPEK PRIJAVE

Za prijavo na razpis mora prijavitelj poslati popolno prijavo, ki mora obsegati:
1. izpolnjen obrazec, ki je priložen razpisu – Prijava (Priloga 1)
2. s strani gostujoče institucije in fakultete UM potrjen sporazum o usposabljanje – Training
Agreement (Priloga 2)
3. veljavno potrdilo o vpisu, ki izkazuje status študenta za celotno obdobje mobilnosti
Sporazum o usposabljanju (Training Agreement) mora biti sklenjen na priloženem obrazcu, ki je del
tega razpisa (Priloga 2). Sporazum morata potrditi matična fakulteta in organizacija gostiteljica. V
okviru matične fakultete morata sporazum podpisati fakultetni koordinator, ki s podpisom jamči, da
je praktično usposabljanje v tujini vsebinsko povezano s področjem študija in da bo obdobje,
preživeto v tujini, v celoti priznano, po možnosti z uporabo ECTS kreditnih točk. V posebnem primeru,
ko obdobje prakse ni del kurikuluma študenta, mora matična institucija zagotoviti priznavanje vsaj
tako, da podatke o tem obdobju vpiše v Prilogo k diplomi.
Prijavo je potrebno poslati na naslednji naslov:
Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor
s pripisom »Prijava na Razpis EGP/NFM – študentska mobilnost«.
Nepopolne prijave bodo zavrnjene.
Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis, bodo o vseh nadaljnjih postopkih obveščeni na elektronski
naslov, ki ga bodo navedli ob prijavi in mora biti institucionalni elektronski naslov UM oblike
ime.priimek@student.um.si.
6. IZBOR PRIJAVITELJEV
Rok za prijavo ni določen. UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest oz. porabe sredstev. Če bo
na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost
pri izbiri prijavitelji, katerih bo dogovorjeno praktično usposabljanje v tujini nastopilo prej.
7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija in vse dodatne informacije se nahajajo na spletni strani UM:
http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/nfm/Strani/praksa-v-tujini.aspx

Kontakt:
Uroš Kline
Koordinator razpisa
Tel.: (02) 23 55 342
Elektronski naslov: nfm@um.si
Maribor, dne 01. 07. 2015
Priloge:
Prijava (Priloga 1)
Training Agreement (Priloga 2)
Confirmation of Mobility (Priloga 3)

