Razpis študijske izmenjave
za študijsko leto 2019/2020 na VCU (Virginia Commonwealth
University, ZDA)
Medicinska fakulteta UL (UL MF) objavlja razpis za študijske izmenjave za študijsko leto 2019/2020 za
študente Dentalne medicine na VCU, ZDA.

 SPLOŠNI NAMEN IN CILJ RAZPISA ŠTUDIJSKIH IZMENJAV
V okviru tega razpisa UL MF zbira prijave študentov MF UL za opravljanje 3-tedenske študijske izmenjave
na VCU, ZDA.
Študij v tujini v okviru programa mobilnosti na VCU, ZDA mora biti vnaprej določen z dokumentom
ŠTUDIJSKI SPORAZUM (Learning agreement for studies), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator
za dentalno medicino prof. dr. Maja Ovsenik na UL MF in koordinator na tuji instituciji.
Sodelujoča država v programu mobilnosti so ZDA.
Na razpis je možno prijaviti 3-tedensko mobilnost z namenom študija v tujini, ki bo izvedena od 23.
septembra 2019 do 11. oktobra 2019.

 POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis za študijske izmenjave na VCU, ZDA se lahko prijavijo študenti dentalne medicine UL MF, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje (glej tudi prilogo 2):
1. Na razpis se lahko prijavijo le študenti programa EMŠ dentalna medicina, ki so v študijskem letu
2018/2019 vpisani v 5. ali 6. letnik študija.
2. Študent mora mobilnost opravljati v zgoraj navedenem terminu.
3. Študent mora imeti v letu opravljanja izmenjave status študenta na UL MF in pred odhodom na
mobilnost ne more diplomirati.
4. Študent mora pred odhodom v tujino pripraviti in skleniti študijski sporazum (Learning
agreement for studies).

 PRAVILA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

Študijska izmenjava v okviu tega razpisa je za študente dentalne medicine MF UL možna le na VCU, ZDA.
Študij v tujini v okviru programa mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga
na MF UL podpiše koordinator programa Erasmus+ prof. dr. Maja Ovsenik.
Postopki in navodila za izvajanje mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja na UL
MF so objavljeni na spletni strani UL MF: http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/2406.

 NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijavo na študijsko izmenjavo na VCU oddate v fizični obliki v mednarodno pisarno UL MF do najkasneje
5. 4. 2019 pri čemer oddate naslednje dokumente:
1. Izpolnjena prijava na izmenjavo (priloga 1)
2. Priloge:
 Motivacijsko pismo (1-2 strani A4), kjer navedete razloge, zakaj želite opraviti študijsko
izmenjavo (v pismu navedite tudi vse ekstrakurikularne aktivnosti, ki ste jih na področju
dentalne medicine opravljali tekom študija; npr. organizacija kongresov, aktivna udeležba na
kongresnh, raziskave/članki s področja dentalne medicine, tutorstvo tujim Erasmus
študentom,…);
 Življenjepis z vsemi biografskimi in bibliografskimi podatki;
 Uradno potrdilo o znanju tujih jezikov, najmanj stopnja B2 (maturitetno spričevalo, potrdila
jezikovnih šol, drugo)
 Predlog obveznosti (zapišite seznam obveznosti, ki jih boste opravljali na VCU).
Prijave oddajte v mednarodno pisarno najkasneje do petka, 5. aprila 2019. Po tem roku prijave več ne
bodo upoštevane.

 MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN IZBIRNI POSTOPEK
Izbirni postopek in OBVEZEN RAZGOVOR s kandidati bo potekal v tednu od 8. aprila 2019 do 12. aprila
2019, urnik razgovorov bo kandidatom posredovan preko maila v petek, 5. aprila 2019.
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevani naslednji kriteriji (ne glede na izbrano fakulteto):
1. opravljeno študentsko tutorstvo tujim Erasmus študentom oz. druge ekstrakurikularne aktivnosti
na področju dentalne medicine, ki jih je študent opravljal tekom študija (max. 10 točk)
2. motivacijsko pismo (max. 10 točk)
3. dosedanji študijski uspeh – povprečna ocena (max. 5 točk),
4. letnik študija (max. 5 točk),
5. ocena razgovora* pred izbirno komisijo in znanje tujih jezikov (max. 10 točk)
Minimalni pogoj za izbiro je doseženih skupno najmanj 20 točk. Najbolje ocenjen kandidat bo sprejet
avtomatsko, med ostalimi kandidati bo drugi kandidat izbran na podlagi žreba.
Seznam izbranih študentov dentalne medicine UL MF bo kandidatom posredovan 12. aprila 2019.
Izbrane kandidate bo o nadaljnjem postopku obveščala Mednarodna pisarna UL MF (mag. Ajda Rudel).
Komisijo za izbor kandidatov sestavljajo koordinator programa Erasmus+ za dentalno medicio UL MF
prof. dr. Maja Ovsenik in učitelji dentalne medicineUL MF.

 FINANČNA DOTACIJA
Študenti se lahko v okviru razpisov Javnega sklada RS za kadre in štipendiranje prijavijo na razpis za
kratkotrajne mobilnosti dijakov in študentov: http://www.sklad-kadri.si/

 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 programa dentalne medicine prof.
dr. Majo Ovsenik. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb 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.

prof. dr. Maja Ovsenik
koordinator programa mobilnosti za dentalno medicino

mag. Jerneja Čelofiga
Mednarodna pisarna UL MF

Ljubljana, 21. marec 2019

Priloge:
 prijavnica

Priloga 1: prijavnica za študijske izmenjave na VCU, ZDA 2019/2020

Ime in priimek študenta:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
Naslov stalnega prebivališča:

Naslov za obveščanje:
(če je drugačen od stalnega prebivališča)
Telefon:
E-mail:
Letnik študija (ob prijavi): 1. /2. / 3. /4. /5. /6. (obkroži)
Naziv domače univerze:
Država domače univerze:
Jezikovne kompetence: ANGLEŠKI JEZIK
Stopnja trenutnega znanja tega jezika (obkroži): A1

A2

B1

B2

C1

C2

A2

B1

B2

C1

C2

Jezikovne kompetence: SLOVENSKI JEZIK
Stopnja trenutnega znanja tega jezika (obkroži): A1

Predvideno trajanje izmenjave: od ____________________________________ do _________________________________

