
Kdo lahko prijavi projekt?
Projekt za πtudente lahko prijavi vsaka pravna oseba; to je lahko univerza, fakulteta, druπtvo...
Oseba, ki pripravi projekt (koordinator), izbere udeleæence, poiπËe ustrezna podjetja v tujini, ki
bi πtudente sprejela ter sodeluje pri pripravi programa praktiËnega usposabljanja. Pogosto se
zgodi, da πtudenti sami najdejo podjetje v tujini; s pomoËjo baz, preko poznanstev ali s pomoËjo
organizacije, ki jih v tujino poπilja.

Kaj se v tujini lahko dela?
PodroËja dela so razliËna; v projektih mobilnosti lahko sodelujejo vsi, ki se æelijo usposabljati
za svoj poklic. Tako so se πtudenti turizma usposabljali v πpanskih hotelih, πtudenti medicine
so obvezno prakso opravili v avstrijski ali portugalski kliniki...Program prakse je prilagojen
potrebam in znanju πtudentov. Koordinator na instituciji, ki udeleæence poπilja skupaj z mentorjem
v tujini in πtudentom pripravi program dela.

Priprava πtudentov
Pomembno je, da se πtudente pred odhodom dobro pripravi na æivljenje in delo v tuji deæeli. V
programu so na voljo posebna sredstva za pedagoπko, kulturno in jezikovno pripravo. VeËinoma
se πtudenti odloËijo za teËaj jezika, pred odhodom ali med samo prakso v tujini. V nekaterih
projektih pa pripravo izvede fakulteta, ki udeleæence poπilja.

Trajanje prakse v tujini
Minimalno trajanje praktiËnega usposabljanja za πtudente je 3 mesece, maksimalno pa 12
mesecev.

1  V programu sodelujejo naslednje dræave: Avstrija, Belgija, Ciper, »eπka, Danska,
Estonija, Finska, Francija, GrËija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madæarska,
Malta, NemËija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaπka, Slovenija, ©panija, ©vedska,
Velika Britanija, Islandija, Lichtenstein, Norveπka, Bolgarija, Romunija in TurËija.
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Program Leonardo da Vinci je program poklicnega izobraæevanja in usposabljanja. V okviru
projektov mobilnosti spodbuja mlade, da del svojega poklicnega usposabljanja opravijo v eni
izmed evropskih dræav, ki sodelujejo v programu1.  Namen projektov mobilnosti je, da πtudenti
obogatijo svoja teoretiËna znanja s praktiËnimi, spoznajo novo deæelo, kulturo, obiËaje, izboljπajo
znanje tujega jezika, postanejo bolj samostojni, samozavestni...

Mobilnost v programu Leonardo da Vinci -
delovna praksa za πtudente v podjetjih v tujini
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FinanËna sredstva
Program πtudentom sofinancira pot, bivanje in zavarovanje. Oseba, ki koordinira projekt dobi
sredstva za vodenje in spremljanje projekta.

Mentor
NaËeloma naj bi vsi πtudenti imeli mentorja doma in v tujini; po navadi je mentor koordinator
projekta, v tujini pa je mentor oseba, ki v podjetju uvaja in spremlja πtudenta.

Priznavanje usposabljanja v tujini
V primeru, da je praksa del πtudijskega procesa, se πtudentom, ko se vrnejo iz tujine prizna.  V
ostalih primerih udeleæenci dobijo certifikat ali kakπno drugo potrdilo o usposabljanju v tujini, o
opravljenem jezikovnem teËaju...Vsi ti dokumenti jim bodo nekega dne sluæili pri iskanju zaposlitve,
vsaka izkuπnja iz tujine pomeni prednost in tega se πtudenti zavedajo.

Kdaj se lahko projekt prijavi?
Vsako leto je vsaj en rok za oddajo projekta. Prijavnico se odda Centru za mobilnost in evropske
programe izobraæevanja in usposabljanja (CMEPIUS), Ob æeleznici 16, 1000 Ljubljana. Naslednji
rok za oddajo prijavnice je 11. februar 2005, leta 2006 pa je rok 10. februar. Moæni so tudi dodatni
nacionalni roki, doloËeni naknadno, objavljeni na spletnih straneh Centra.

Kako prijaviti projekt?
Informacije o programu oz. projektih mobilnosti najdete na spletnih straneh www.cmepius.si in
evropski spletni strani
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
Prijavnica, razpis in vsi priroËniki se nahajajo na naπih spletnih straneh www.cmepius.si (knjiænica).
Koordinatorka projektov mobilnosti je Marja Medved, marja.medved@cmepius.si ,
telefon 01 5864 250.
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