
 
 
 

Interni javni razpis Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani 
za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov  

z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2022/2023 

 
 
Na spletnih straneh Univerze v Ljubljani (UL), je v zavihkih Razpisi in Erasmus+ mobilnost študentov 

za prakso, objavljen Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost 

študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 

2022/2023. 

Skladno z navodili UL, Veterinarska fakulteta (VF) kot članica UL na svojih spletnih straneh objavlja 

Interni razpis omenjenega Javnega razpisa. 

VF UL v Internem razpisu upošteva vsa merila in zahteve Javnega razpisa za zbiranje kandidatov za 

fizično/kombinirano dolgoročno mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru 

programa Erasmus+ v študijskem letu 2022/2023, pri čemer podaja nekatera dodatna navodila in 

pogoje, vezane na mobilnost študentov veterinarske medicine, ki sovpadajo z Navodili o mednarodni 

izmenjavi študentov na Veterinarski fakulteti (interni dokument VF UL, dostopen na spletni povezavi 

Mednarodna dejavnost). 

Dodatna navodila za mobilnost študentov VF z namenom praktičnega usposabljanja: 

• Na enovitem magistrskem študiju (EMŠ) na VF UL gre lahko študent veterinarske medicine 
na Erasmus+ izmenjavo za namen praktičnega usposabljanja od 3. (tretjega) letnika dalje. 

• Študent lahko v času EMŠ opravlja mobilnost za namen študija in/ali praktičnega 
usposabljanja v skupnem seštevku 24 mesecev. 

• Na razpis se lahko prijavi študent, ki ustreza naslednjim pogojem:  

1. V celotnem času izmenjave ima aktiven status študenta na VF in je v času izmenjave 
vpisan najmanj v 3. (tretji) letnik EMŠ ali 

2. V celotnem času izmenjave ima status mladega diplomanta, vendar je svojo prijavo na 
razpis oddal že, ko je imel status študenta na VF. 

- Izmenjava mora biti v tem primeru zaključena najkasneje do zadnjega dne pred 
pretekom 365 dni po diplomiranju študenta na VF. 

 

https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/
https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus+_mobilnost_za_prakso/
https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus+_mobilnost_za_prakso/
https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost


3. Ima sklenjen Erasmus+ študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning 
Agreement for Traineeship) z gostujočo inštitucijo (sporazum mora podpisati študent in 
gostujoča institucija, za podpis koordinatorja na VF poskrbi Pisarna za mednarodno 
sodelovanje). 

4. Ima poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus+ (v kolikor je 
študent v preteklih letih rednega študija že opravljal mobilnost v okviru omenjenega 
programa). 

5. Na razpis se lahko prijavi študent, ki v času prijave izkazuje status študenta. To pomeni, 
da Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje študentu, prijave na Interni razpis 
ne bo potrdila, dokler ne bo v sistemu VIS razvidno, da ima študent status. Primer: 
študent, ki odda prijavo v študijskem letu 2021/2022, na izmenjavo pa bo šel 01 .10. 
2022, mora vsaj 1 mesec pred načrtovano izmenjavo že izkazati status študenta v novem 
študijskem letu 2022/2023. Predlagamo, da se v primeru nejasnosti kontaktira Pisarno za 
raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VFinternational@vf.uni-lj.si. 

 
*Študenti naj ne skrbijo, da bi sredstev Erasmus+ za namen praktičnega izpopolnjevanja v tujini 

zmanjkalo, saj je UL zagotovila, da bo finančnih sredstev za študijske mobilnosti na UL v študijskem 

letu 2022/2023 dovolj. Kljub temu jih pozivamo, naj se za izmenjavo pričnejo dogovarjati takoj, ko je 

to mogoče in si že predhodno zagotovijo podpisan študijski sporazum za praktično usposabljanje 

(Learning Agreement for Traineeship). 

 
• Pri ocenjevanju vlog bo VF upoštevala sledeča merila: 

1. dosedanji študijski uspeh (upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in 
vaj na vseh do razpisa opravljenih stopnjah študija): od 0 do 10 točk; 

2. motivacijsko pismo: od 0 do 10 točk; 

3. stopnja znanja tujega jezika: od 0 do 10 točk. 
 
Interni razpis VF je objavljen na spletni strani VF (Mednarodna dejavnost: Obvestila: Razpisi 

Erasmus+), študenti veterinarske medicine pa bodo obvestilo o internem razpisu prejeli tudi na 

skupne e-naslove študentov veterinarske medicine po letnikih ter z objavo na socialnem omrežju 

Facebook (veterinarskafakulteta). 

Obdobje upravičenosti izvajanja izmenjav v okviru pričujočega razpisa je od 01. 06. 2022 do vključno 

30. 09. 2023. Študenti morajo izpolniti e-prijavo na portalu VIS (navodila za oddajo e-prijave so 

zapisana v nadaljevanju). 

 

 

 

 

 

 

mailto:VFinternational@vf.uni-lj.si
https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost
https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost
https://www.facebook.com/veterinarskafakulteta/


Na portal VIS je potrebno naložiti: 

• motivacijsko pismo1, ki mora zajemati podatke: 

- kako je delo, ki ga bo študent opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v 

tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti; 

- kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini prispevalo k nadaljnjemu 

izobraževanju in/ali zaposljivosti; 

- opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število 

zaposlenih, leto ustanovitve…) 

• izpis učnega uspeha (povprečne ocene opravljenih izpitov)2 

• dokazilo o znanju tujega jezika3 

• Erasmus+ študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for 

Traineeship) v PDF formatu, podpisan s strani študenta in gostujoče institucije. 

 
 
Upravičeno obdobje tega razpisa je od 01. 06. 2022 do 30. 09. 2023. 
 
Višina finančne pomoči in obdobje financiranja sta natančneje opredeljena s Sporazumom o dodelitvi 
finančne pomoči v okviru Erasmus+, ki ga študent prejme po oddaji popolne dokumentacije v VIS UL. 
 
Popolno e-prijavo na portalu VIS za Erasmus+ finančno pomoč z namenom praktičnega 
usposabljanja mora študent oddati vsaj deset delovnih dni pred začetkom mobilnosti in je pogoj za 
odobritev Erasmus+ finančne pomoči. 
 
Študent lahko odda v okviru obstoječega razpisa tudi več kot eno prijavo. 
 
 

 
Kontaktna oseba za program Erasmus+ na VF je sodelavka v Pisarni za raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje Anteja Tomašič (01 4779 332 ali VFinternational@vf.uni-lj.si). 
 
Kriteriji in rezultati izbora bodo sproti objavljeni na spletni strani VF Mednarodna dejavnost. 
 
O izboru bodo študenti obveščeni tudi s sklepom, ki ga bo izdala VF UL. 
 
  

 
1 V slovenščini ali angleščini, na najmanj 1 in največ 2 straneh. 
2 Študent priloži dokument v obliki izpisa iz VIS-a, ki ga lahko natisne iz sistema sam. 
3 Študent lahko dokazuje znanje jezika s potrdilom o opravljenih izpitih matične univerze, certifikatom o znanju 
jezika z vključeno CEFR lestvico, TOEFL (IBT) ali IELTS rezultatom ali drugim uradnim certifikatom o znanju 
jezika. 

mailto:VFinternational@vf.uni-lj.si
https://www.vf.uni-lj.si/izobrazevanje/mednarodna-dejavnost


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE E-PRIJAVE NA PORTALU VIS 
 
Portala VIS VF (za dodiplomske študente) in VIS Biomedicina (za doktorske študente) bosta za 
izpolnjevanje e-prijave za izbor kandidatov, ki bodo oddali vlogo na naknadni interni javni razpis, 
odprta od 08. 04. 2022 do porabe sredstev (o tem bo UL obvestila svoje članice). 
 
Študent mora v e-prijavo naložiti motivacijsko pismo, izpis učnega uspeha (povprečne ocene 
opravljenih izpitov), dokazilo o znanju tujega jezika in Erasmus+ študijski sporazum za praktično 
usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship) v PDF formatu, podpisan s strani študenta in 
gostujoče institucije. 
 
Študent izpolni e-prijavo na portalu VIS VF oz. VIS Biomedicina po naslednjih korakih: 
 

1. Študent se prijavi v VIS VF oz. VIS Biomedicina. V VIS-u izbere rubriko PRIJAVA NA 
IZMENJAVO in nato PRIJAVA. Izbere študijsko leto in vrsto izmenjave. 

 

 
 

 
 

 

 

 



2. Študent izpolni prijavo za izmenjavo po korakih. 
 

 
 



3. Prijavi študent priloži motivacijsko pismo, izpis učnega uspeha (povprečne ocene 
opravljenih izpitov), dokazilo o znanju tujega jezika in Erasmus+ študijski sporazum za 
praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship) v PDF formatu, podpisan s 
strani študenta in gostujoče institucije. 

 

 
 

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

 
 


