
 
 
 

Interni javni razpis Veterinarske fakultete UL 
za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov 

z namenom prakse v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022 
 
 
Na spletni strani Univerze v Ljubljani Erasmus+ kratkotrajne mobilnosti doktorskih študentov – 

Razpisi je objavljen Javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih 

študentov z namenom študija in/ali prakse v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022.  

Skladno z navodili Univerze v Ljubljani VF kot članica UL objavlja omenjeni javni razpis na svojih 
spletnih straneh hkrati z internim razpisom omenjenega razpisa.  
 
Veterinarska fakulteta UL v internem razpisu upošteva vsa merila in zahteve Javnega razpisa za 
zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse 
v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022, pri čemer podaja nekatera dodatna 
navodila in pogoje, vezane na mobilnost doktorskih študentov veterinarske medicine, ki sovpadajo z 
Navodili o mednarodni izmenjavi študentov na Veterinarski fakulteti (interni dokument Veterinarske 
fakultete UL, dostopen na spletni strani VF Mednarodna dejavnost).  
 
Dodatna navodila za mobilnost doktorskih študentov: 

• Na doktorskem študiju Biomedicina na Veterinarski fakulteti UL gre lahko doktorski študent 
na Erasmus+ mobilnost samo z namenom prakse. 

• Študent doktorskega študija Biomedicina na Veterinarski fakulteti UL lahko v času študija 
opravlja praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ v skupnem seštevku 12 
mesecev. 

• Na razpis se lahko doktorski študent VF UL prijavi pod naslednjimi pogoji:  
- v celotnem času mobilnosti ima aktiven status doktorskega študenta na VF ali ima v 

celotnem času mobilnosti status mladega doktoranta in je svojo prijavo na razpis oddal v 
času, ko je imel status doktorskega študenta na VF (v tem primeru mora biti mobilnost 
zaključena najkasneje do zadnjega dne pred pretekom 365 dni po zaključku doktorskega 
študija na VF); 

- ima poravnane vse finančne obveznosti z naslova programa Erasmus+ (v kolikor je 
doktorski študent v preteklih letih študija že opravljal mobilnost v okviru tega 
programa). 

 
Interni razpis VF je objavljen na spletni strani VF Mednarodna dejavnost, doktorski študenti programa 
Biomedicina na VF pa bodo obvestilo o internem razpisu prejeli tudi na svoje e-naslove. 
 
Interni razpis VF bo odprt od 6. 12. 2021 do vključno 26. 8. 2022. 
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Mobilnosti po tem razpisu so možne v letnem semestru študijskega leta 2021/2022 oz. od 14. 2. 2022 
do vključno 30. 9. 2022. Obdobje fizične mobilnosti v tujini mora trajati najmanj 5 zaporednih dni in 
največ 30 dni. 
 
Več informacij o konkretnem razpisu se nahaja v Javnem razpisu za zbiranje kandidatov za 
kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v okviru programa 
Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022 Univerze v Ljubljani, o splošnem postopku za Erasmus+ 
doktorske mobilnosti pa na spletni strani VF Erasmus+ doktorske mobilnosti. 
 
Za Erasmus+ kratkoročno doktorsko mobilnost se morajo doktorski študenti že pred prijavo za 
praktično usposabljanje dogovoriti z institucijo gostiteljico. Ko se za izvedbo dogovorijo z institucijo 
gostiteljico, pripravijo tripartitni študijski sporazum za praktično usposabljanje. Izpolnjen študijski 
sporazum v pregled posredujejo Pisarni za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na 
VFinternational@vf.uni-lj.si, po potrditvi pa ga v izpolnjevanje pošljejo kontaktni osebi na instituciji 
gostiteljici. Pravilno izpolnjen dokument podpišejo in na njem pridobijo podpis odgovorne osebe na 
instituciji gostiteljici, tako podpisanega pa posredujejo Pisarni za raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje na VFinternational@vf.uni-lj.si, ki bo pridobila podpis odgovorne osebe na VF. Z vseh 
treh strani podpisan študijski sporazum priložijo prijavi na razpis. 
 
Za prijavo morajo doktorski študenti VF izpolniti e-prijavo preko portala VIS Biomedicina (navodila 
za oddajo e-prijave so zapisana v nadaljevanju) ter ji priložiti z vseh treh strani podpisan študijski 
sporazum za praktično usposabljanje. 
 
Izpolnjeno e-prijavo (izpis prijave s portala VIS Biomedicina v formatu PDF) s prilogo (z vseh treh 
strani podpisan študijski sporazum za praktično usposabljanje) mora doktorski študent najmanj 30 
dni in največ 60 dni pred začetkom mobilnosti posredovati Pisarni za raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje na VFinternational@vf.uni-lj.si. Prijave, ki bodo oddane le na portalu VIS Biomedicina, 
na pa tudi posredovane na e-naslov Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje, ne bodo 
upoštevane. 
 
Kontaktna oseba za program Erasmus+ na VF je sodelavka v Pisarni za raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje Pia Mikolič (01 4779 332 ali VFinternational@vf.uni-lj.si). 
 
Rezultati izbora bodo objavljeni sproti na spletni strani VF Mednarodna dejavnost. O izboru bodo 
doktorski študenti obveščeni tudi s sklepom, ki ga bo izdala VF UL. 
 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE E-PRIJAVE NA PORTALU VIS BIOMEDICINA 
 
Portal VIS Biomedicina bo za izpolnjevanje e-prijave za izbor kandidatov, ki bodo oddali vlogo na Javni 
razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija 
in/ali prakse v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2021/2022, odprt od 6. 12. 2021 do 
vključno 26. 8. 2022. 
 
Doktorski študent mora poleg e-prijave najmanj 30 dni in največ 60 dni pred začetkom mobilnosti 
izpolnjeno prijavo s prilogo (z vseh treh strani podpisan študijski sporazum za praktično 
usposabljanje) posredovati Pisarni za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na 
VFinternational@vf.uni-lj.si. 
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Doktorski študent izpolni e-prijavo na portalu VIS Biomedicina po naslednjih korakih: 
 
 

1. Doktorski študent se prijavi v VIS Biomedicina. V VIS-u izbere rubriko PRIJAVA NA 
IZMENJAVO in nato PRIJAVA. Izbere študijsko leto (2021/2022) in vrsto izmenjave 
(Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov za PRAKSO). 
 

 
 
 

2. Doktorski študent izpolni prijavo za izmenjavo po korakih. 
 

 
 

 
 
 



3. Prijavi doktorski študent priloži z vseh treh strani podpisan študijski sporazum za praktično 
usposabljanje. 

 

 
 
 

4. Doktorski študent v VIS-u izbere rubriko PREGLED PRIJAVE in klikne na PRIKAŽI. 
 

 
 
 

5. Doktorskemu študentu se izpiše prijava, ki jo mora v formatu PDF, skupaj s prilogo, poslati 
Pisarni za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VFinternational@vf.uni-lj.si. 
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