Razpis Medicinske fakultete UL (UL MF) za mobilnosti v okviru Texas Medical
Center v Houstonu (ZDA) za obdobje mobilnosti od 01.11.2019 do 01.07.2020 za
študente EMŠ Medicina.
 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UL MF).
 SPLOŠNI NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Na razpis se lahko prijavijo študentje UL MF EMŠ Medicine za sledeča področja:
•
1 mesec srčno-žilne kirurgije (Surgery) ali
•
1 mesec kardiologije (Cardiology) ali
•
2 meseca, od tega 1 mesec srčno-žilne kirurgije in 1 mesec kardiologije.
 PRIZNAVANJE NA UL MF
UL MF bo vrednotila v obliki rednih in dodatnih študijskih obveznosti vse aktivnosti študentov, ki
potekajo na podlagi sporazumov UL MF in jih vodi Mednarodna pisarna UL MF in jih bo vpisovala
v sistem VIS (indeks) od študijskega leta 2018/2019 dalje. Na enak način bo UL MF vrednotila
tudi aktivnosti, kamor trenutno sodijo mobilnosti na Texas Medical Center v Houstonu (ZDA).
Mobilnosti v okviru Texas Medical Center v Houstonu (ZDA) bo UL MF vrednotila v obliki rednih
in dodatnih študijskih obveznosti (izven programa), v kolikor bo študent izpolnjeval sledeče
pogoje:
PRED ODHODOM
a) Za priznavanje REDNIH predmetov študent pred odhodom na mobilnost v Mednarodno
pisarno UL MF predloži podpisano in potrjeno Listino študenta (https://www.mf.unilj.si/application/files/6915/5291/3155/listina_studenta_na_programih_mobilnosti_MF.
pdf), na kateri je soglasje nosilca predmeta, katerega želi študent uveljavljati na UL MF ter
Potrdilo o sprejemu na gostujočo institucijo. Oba dokumenta v Mednarodni pisarni
pregleda in dokončno potrdi koordinator mednarodne mobilnosti.
b) Za priznavanje dodatnih študijskih obveznosti IZVEN PROGRAMA študent v
Mednarodno pisarno pred odhodom na mobilnost UL MF predloži predlog Listine
študenta, na katero zapiše obveznost, ki bi jo želel imeti pripisano v seznam opravljenih

obveznosti ob diplomiranju, ter Potrdilo o sprejemu na gostujočo institucijo. Dokument
bo pregledal in podpisal ter s tem odobril vpis v seznam dodatnih obveznosti koordinator
programov mobilnosti na UL MF.
PO POVRATKU
V Mednarodno pisarno UL MF študent najkasneje v 30 dneh po izmenjavi oz. najkasneje
do 30. 10. študijskega leta (na primer za izmenjave v študijskem letu 2018/2019 mora
dokumente predložiti najkasneje do 30. 10. 2019) predloži podpisan in žigosan:
 karton iz Katedre za kirurgijo UL MF v angleškem jeziku,
 priporočilno pismo prof. Gregoriča,
 končno vsebinsko poročilo.
 PRIZNANE/VPISANE OBVEZNOSTI V SISTEM VIS TER POSLEDIČNO V
DODATEK K DIPLOMI


V obliki REDNIH študijskih obveznosti => če študent izpolnjuje vse zgornje pogoje



V obliki dodatnih študijskih obveznosti IZVEN PROGRAMA => če študent
izpolnjuje zgornje pogoje



V kolikor študent ne izpolnjuje zgornjih pogojev (torej ne predloži ustrezne Listine
študenta PRED ODHODOM!), mu UL MF ne bo izdala dokumenta o priznavanju
študijskih obveznosti in izmenjava ne bo vpisana v sistem VIS.





Obveznosti v sistem VIS se vpisujejo samo za tekoče študijsko leto.
Študent samostojno sprejme odločitev, ali želi vpis obveznosti v sistem VIS. Po sprejeti
odločitvi, je le-ta dokončna.
Za potrebe štipendiranja vam lahko izdamo potrdilo o priznavanju rednih predmetov ali
obveznosti izven rednega študijskega programa na UL MF. Potrdilo izdaja Mednarodna
pisarna UL MF na podlagi predložene popolne dokumentacije. To je mogoče zgolj v
primeru, ko študent pred odhodom na mobilnost izpolni pogoj a ali b iz tega razpisa.
Takšno potrdilo še ni zagotovilo za prejem štipendije.

 POGOJI in PRAVILA ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis za mobilnosti v okviru Texas Medical Center v Houstonu za obdobje mobilnosti od
01.11.2019 do 01.07.2020 se lahko prijavijo študenti UL MF, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Študent mora biti v času oddaje prijave vpisan najmanj v 3. letnik in največ v 6. letnik
študija na UL MF; študent mora biti v letu opravljanja izmenjave redno vpisan v višji
letnik na UL MF kot v času prijave.
2. Študentje, ki bodo mobilnost opravljali v 4. ali 5. letniku, lahko prijavijo mobilnost samo
v mesecih, ko nimajo rednih študijskih obveznosti na UL MF.
3. Študent, ki se prijavlja na izmenjavo, ne sme v času pred izmenjavo diplomirati na UL MF.

 NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava na študijsko izmenjavo poteka preko sistema VIS, kjer oddate prijavo na izmenjavo:
1. Izpolnjena prijava na izmenjavo v sistemu VIS (Texas Medical Center, Houston)

2. Priloge:

1. Motivacijsko pismo v angleškem jeziku (1-2 strani A4), kjer navedete razloge, zakaj
želite opraviti študijsko izmenjavo okviru Texas Medical Center v Houstonu
2. Življenjepis v angleškem jeziku z vsemi biografskimi in bibliografskimi podatki, v
katerem navedete tudi, ali ste bili v času študija tutor kateremu izmed tujih študentov
(navedite kateremu) in ali ste bili vključeni v pouk z Erasmus študenti (v t. i. mednarodno
skupino). Obvezno navedite, v katerem letniku in štud. letu ste oz. ste bili vključeni v t. i.
mednarodno skupino.
3. Uradno potrdilo o znanju angleškega jezika, najmanj stopnja B2 (maturitetno
spričevalo, potrdila jezikovnih šol, drugo)
Študent naj priloži tudi naslednjo dodatno prilogo:
4. Predlog obveznosti (zapišite, ali boste obveznosti v okviru izmenjave na Texas Medical
Center v Houstonu ob povratku uveljavljali v obliki rednih študijskih obveznosti na UL
MF ali izven programa). Lahko vpišete tudi drug opcijski mesec opravljanja mobilnosti, v
kolikor na želenega ne bi bili sprejeti.
Prijave oddajte preko sistema VIS najkasneje do 22.4.2019. Po tem roku sistem VIS prijav več ne
bo dopuščal. Nepopolnih prijav ne bomo sprejemali.

 MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN IZBIRNI POSTOPEK
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevani naslednji kriteriji:
1. dosedanji študijski uspeh – povprečna ocena, ki bo izvožena iz sistema VIS na dan
23.4.2019 (max. 10 točk),
2. letnik študija (max. 10 točk),
3. opravljeno študentsko tutorstvo tujim Erasmus študentom (max. 2 točki) in vključitev v
rotacijo v t. i. mednarodno skupino 4. ali 5. letnika (max. 3 točke) v letošnjem ali lanskem
študijskem letu.
4. motivacijsko pismo (max. 10 točk)
Minimalni pogoj za izbiro je doseženih skupno najmanj 17 točk.
Študenti bodo o izboru obveščeni preko elektronske pošte. Izbrane kandidate bo o nadaljnjem
postopku obveščala Mednarodna pisarna UL MF (https://www.mf.uni-lj.si/ostudiju/mednarodne-izmenjave).
 UGOVOR
Neizbrani kandidati lahko na odločitev UL MF o izboru kandidatov podajo ugovor. Ugovor lahko
podajo v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru in ga naslovijo na koordinatorja mednarodnih
izmenjav UL MF prof. dr. Tomaža Marša. Vloženi ugovor ne zadrži nadaljnjih postopkov z
izbranimi kandidati. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
 DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Mednarodno pisarno UL MF – mag. Ajda Rudel
(Lokacija: Referat za študijske izmenjave, Vrazov trg 2, e-pošta: outgoing@mf.uni-lj.si, tel: 01 543
7804; uradne ure: pon.-pet. od 9. do 11. ure, dodatno še srede od 12. do 14.00 ure), informacije
so na voljo tudi na spletni strani UL MF (https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/mednarodneizmenjave/druge-mobilnosti).

prof. dr. Tomaž Marš
koordinator programa Erasmus+ UL MF

mag. Ajda Rudel
Mednarodna pisarna UL MF

Ljubljana, 21. marec 2019

prof. dr. Igor Švab
dekan UL MF

