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4 PROSTA MESTA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV 

Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS +
IN PROJEKTA MOBILITY FOR ENHANCEMENT OF STUDENTS' EMPLOYABILITY

Dragi študentje!

Zaradi sprostitve sredstev objavljamo DODATNI razpis za študente na 1. ali 2. bolonjski stopnji 
študija, ki imate status absolventa ali ste v zadnjem letniku študija.

Vse, ki izpolnjujete naštete pogoje vabimo, da izkoristite priložnost in se do 10.3.2016 prijavite na razpis za 
mobilnost študentov usmerjenega praktičnega usposabljanja v tujini, ki ga kot pilotski projekt 
organiziramo v okviru konzorcija in v izvedbi Zavoda za Novodobno Izobraževanje (ZNI).

Projekt je namenjen študentom za pridobitev dodatnega praktičnega znanja, veščin in povečanje možnosti 
za prvo zaposlitev.

Kaj boste z udeležbo še pridobili?
- sposobnosti izražanja, komuniciranja, vzpostavljanja stikov in s tem boljše sposobnosti za sodelovanje oz. 

timsko delo v domačem in tujem delovnem okolju,
- sposobnosti za delovanje v multikulturnem okolju,
- kreativnost, samoiniciativnost, odgovornost, sposobnost organiziranja dela, učinkovitost pri delu itd.

Termin izvedbe projekta  15.3.2016 - 31.5.2016.

Praktično usposabljanje traja 3 mesecev in je razdeljeno v 3 faze:
- 2 tedensko praktično usposabljanje v podjetju/organizaciji v Sloveniji (matično podjetje),
- 2 mesečno praktično usposabljanje v podjetju/organizaciji v tujini,
- 2 tedenski prenos znanj, izkušenj in praks v matično podjetje v Sloveniji.

Več podrobnosti o razpisu najdete na povezavi: http://www.zni.si/erasmus-konzorcij.html

Gre za pilotski projekt, ki vam nudi možnost pridobiti celovito praktično izkušnjo in vpogled v delo organizacij 
tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V Zavodu za Novodobno Izobraževanje vam zagotavljamo podporo in pomoč 
pri iskanju ustreznih organizacij ter realizacijo praktičnega usposabljanja v skladu z navedenim terminskim 
načrtom.

Zaradi kratkega roka, vse ki ste zainteresirani za udeležbo, prosimo za takojšen odziv. Za morebitna dodatna 
vprašanja smo vam na voljo na Zavodu za Novodobno Izobraževanje:

Odgovorna oseba:

Sonja Markič, direktorica
Tel: 040 436 839
Email: sonja.markic@zni.si
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