Ljubljana, 3.12.2018

ŠTUDIJSKE PRAKSE ZA LETO 2019/2020
Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (http://www.uni-lj.si : MEDNARODNO SODELOVANJE) Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za
ERASMUS+ študijske prakse za leto 2019/2020. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa Univerze v
Ljubljani (gl. prilogo). Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA (http://www.fa.uni-lj.si/ MEDNARODNO > ERASMUS).
Cilji PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V MEDNARODNEM OKOLJU so:
 izboljšanje učnih kompetenc
 povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 povečanje iniciativnosti in podjetništva
 povečanje samozavesti in samospoštovanja
 izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 povečanje medkulturne zavesti
 aktivnejše sodelovanje v družbi
 boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti
Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija.
KDO, KAM, KOLIKO ČASA? Glej podrobnosti v razpisni dokumentaciji: seznam minimalnih pogojev za status Erasmus študenta
Ob prijavi za opravljanje prakse v tujini je potrebno izpolniti oz priložiti (vse! spodaj navedene sestavine):
1. prijavni obrazec – prijavni obrazec v celoti izpolnite v ŠiS-u, natisnite, podpišite ter v papirni obliki priložite k prijavi (!!!) – prijave samo v papirni
obliki ali samo v e-obliki štejejo kot nepopolne!
2. motivacijsko pismo, življenjepis (CV) in opcijsko – bibliografijo: navedba dosedanjih objav, nagrad, člankov, itd – do 2 strani za motivacijsko, 1 stran
CV, 1 stran bibliografije, (največ 2 strani A4). Motivacijsko pismo se naj dotakne: utemeljitve prošnje z orisom praktičnega usposabljanja v tujini, razloga
opravljanja prakse v tujini; pričakovanega pomena izbora kulturnega okolja, kraja, organizacije, časa bivanja v tujini...za profesionalni razvoj – naložite kot eno
(pdf) datoteko v ŠiS pod rubriko: motivacijsko pismo
V primeru prevelikega števila prijav bodo prednost ob izboru imeli študentje z višjo skupno oceno. Skupna ocena (100%) sestoji iz povprečne ocene
(50%), ocene motivacijskega pisma (50%). Ker za Erasmus prakso na FA ni vnaprej določenega števila mest, število kandidatov, upravičenih do
štipendije določa Mednarodna služba Univerze v Ljubljani oz. nas bo naknadno pozvala k selekciji, ki jo bomo vršili na zgoraj omenjeni način in
razpoložljivo število mest. Povprečno oceno kandidatov bo pridobil koordinator sam (ni potrebno prilagati)!
Prijave v natisnjeni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič do vključno četrtka, 10. 1. 2019 v poštni predal v vratarnici ali v kabinet 42. Informativni
sestanek za vse zainteresirane bo v torek, 11. 12. ob 12.00 v Vurnikovi predavalnici – v sklopu otvoritve Erasmus razstave. Dodatne informacije (po sestanku!)
so na voljo po elektronski pošti (matevz.juvancic@fa.uni-lj.si) ali osebno (ob torkih od 13.00 do 14.00 v kabinetu 42). Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo
upoštevane!
Rezultati razpisa bodo objavljeni 31.1.2019 (ob izteku roka za posredovanje podatkov Univerzi v Ljubljani) na spletni strani ERASMUS FA, kandidate
bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

Priloge (samo v elektronski objavi razpisa!):
1
prijavni obrazec (iz razpisa Univerze) – v e-učilnici
2
razpis UL in FA
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