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KAKO V TUJINO

NAMEN “DELAVNICE”
 S študentskega vidika

seznaniti z različnimi
možnostmi izmenjav v
tujini

 Ugotoviti kaj zanima

študente medicine in v
prihodnosti ponuditi več
vsebin

 Ponuditi teoretične in v

naslednjih delavnicah
praktične pristope k
načrtovanju izmenjave v
tujini

 Erasmus plus (in prakse)
 Erasmus Mundus (JOINSEE)
 Norveški finančni sklad
 Študijski obiski v tujini
 DAAD
 Iskanje poletnih šol
Ne moremo ponuditi:

 Info o zaposlitvi v tujini
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Erasmus plus za študenta
medicine
 na voljo študij v tujini in praksa v tujini
 KDO ?
 Vsi študenti po 1. letniku študija (oz. dopolnjenih 60
ECTS točkah)

 študentu pripada 12 mescev Erasmus študija in 12
mescev prakse (enovit magistrski študij)

Erasmus plus: študij v tujini
 Študij v tujini: minimalno 3 mesce, sofinancirano maksimalno
10 mescev (2 semestra)

 Sodelujoče države so: članice Evropske unije, Islandija,
Liechtenstein, Norveška, Hrvaška, Švica in Turčija

 Moramo imeti podpisan sporazum med fakultetama o izmenjavi
študentov !

Uradni razpis: „Po sklepu Senata Univerze v Mariboru morajo
študentje v času študija v tujini zbrati“ (pozor, posebni pogoji MF):
- min. 10 ECTS za trimester,
- min. 20 ECTS za semester in
- min. 40 ECTS za študijsko leto.
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Erasmus papirologija:
zakaj in kako
 pogost strah: birokracija Erasmus izmenjave
 KAKO POTEKA:
 odločitev za izmenjavo
 izbira fakultete in željenih predmetov
 iskanje učnih načrtov programov v tujini (prvi kontakt
z Erasmus koordinatorjem v tujini)

 pridobivanje soglasij za priznavanje izobraževanja v

tujini na Mediciski fakulteti Maribor (kontakt z vsakim
nosilcem)
Pozor: Potrebno je pridobiti 50 ECTS (2 semestra)
priznanih na domači fakulteti !

Soglasje nosilca za študij
 Največji delež dela:
„papirologija“

 Kontakt z nosilci
 varovalka: na podlagi

podpisanega sporazuma
priznan predmet doma (ko
prinesete potrdilo o uspešno
opravljenem izpitu v tujini)

 Ena izmed redkih fakultet s
tako dobro urejenim
sistemom !

3	
  

29/11/14	
  

 Izpolnite Erasmus prijavo
 Dodate vsa soglasja
 Oddate v tajništvo
 Odločitev o odobritvi

Erasmus izmenjave (glede
na prijave-razpoložljiva
mesta)

 Erasmus agreement v

podpis koordinatorjem v
tujini ...

Erasmus praksa

 Novi finančni, cikel = novosti

 Od 2014-15 se lahko na Erasmus prakso prijavijo študenti
in diplomanti (do 12 mescev po zaključku študija)

 Prijava na Erasmus prakso v času statusa študenta (pred
zaključkom študija)

 Minimalno obdobje prakse: 2 mesca (oz. 60 koledarskih
dni)

 Zelo omejena sredstva: letos 43 štipendij = 215 mescev
 Razpis izide julija/avgusta za naslednje leto
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Vsebina prakse
 Praktično delo v bolnišnici
 Raziskovalno delo
 Delo v podjetju
 ....
Pomembno le: Delo mora biti
povezano s področjem študija
in med študentom –
mentorjem na domači fakulteti
– podjetjem (kliniko) mora biti
sklenjen „learning agreement“

Norveški finančni
mehanizem
 Norveška, Lihtenštajn,
Islandija

 EGP, ampak ne EU = zato
dodatne sheme za
povezovanje

 Razpis odprt od konca
septembra naprej

 Podobno kot Erasmus plus
(praksa in študij)

 Praksa minimalno 6
tednov
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Erasmus Mundus (Penta
JoinEU-SEE)
 Kaj je ta program ?
Možnost za študij v
balkanskih državah:
 Dodiplomski študij
 Magistrski študij
 Doktorski študij
 Mobilnost zaposlenih

 Z 2014 nov cikel

financiranja=novi pogoji

 Trenutno ni možnosti za

izmenjavo na
dodiplomskem študiji
(razpis se je zaključil 1.
februarja 2014) – potrebno
spremljati spletno stran !

 Trenutno odprt le razpis za
mobilnost doktorskih
študentov, post-doc, staff

Štipendije za študijske obiske
dijakov in študentov v tujini
 Vsako leto, za vse vrste praks, študijskih obiskov v tujini,
ki trajajo za študente vsaj 3 tedne (razpis 2013-14)

 Študijski obisk se prizna kot obveznost na fakulteti:
 Praktično usposabljanje – del predmeta
 Potrdilo od Medicinske fakultete, da se vpiše kot priloga k
diplomi

 Opis programa dela

 izide novembra do decembra za tekoče študijsko leto:
do porabe sredstev
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JEZIKOVNI TEČAJI DAAD in
drugo
TEČAJI DAAD
 Za poletne šole nujno potrdilo o znanju
nemščine (staro manj kot eno leto), če
je starejše mora biti vsaj nivo C1



Če nimate potrdila: brezplačen test pri
lektorici v Ljubljani (OnDaF Test) online
Sprachtest

 Pozor: rok prijave 31.10.2014 ali

15.11.2014 (vsako leto za tekoče leto)

 Posebni razpisi fakultet za programe v

ang, z njimi za urediti štipendija DAAD

 Več info:
 MB- benjamin.linhart@gmx.de
 LJ - daniela.kirschstein@gmx.net

ZAČETNIŠKI TEČAJI
 doma samoiniciativno
 organizira fakulteta
 intenzivni tečaji tujega
jezika pred začetkom
Erasmusa

 Prijave do 1. aprila: tečaj
Uni Regensburg
(brezplačen, namenjen
začetnikom)

Poletne šole
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INFORMACIJE IN POMOČ PRI
ORGANI ŠTUDIJU V TUJINI
 Prodekan za mednarodne zadeve:
doc. dr. Bogdan Čižmarevič
(bogdan.cizmarevic@ukc-mb.si)

 Referat:
ga. Milena Orož Črešnar (milena.oroz@um.si)

 Študentske predstavnike v Komisiji za mednarodne
zadeve:

Špela Planinc (spela.planinc@gmail.com)
Monika Sobočan (monika.sobocan@gmail.com)

Nadaljevanje
Naslednje delavnice:
novembra 2014 – praktično delo na iskanju praks,
izkušenje tistih, ki so bili na študiju v tujini

Hvala za pozornost ☺
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