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Povabilo kandidatom za prijavo na mednarodno usposabljanje
v okviru programa Leonardo da Vinci

Karierni center Univerze na Primorskem Koper je v sodelovanju s podjetjem Virtualis
d.o.o. na razpisu Evropske komisije programa Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci
2012 pridobil projekt za usposabljanje mladih diplomantov, iskalcev prve zaposlitve.
V projekt »iMOBILE - International Mobility Opens Borders for Important Life
Experience« se lahko prednostno vključijo kandidati, ki so zaključili študij katerekoli smeri na
Univerzi na Primorskem in iščejo prvo zaposlitev. V primeru razpoložljivih mest bomo v
projekt vključili tudi kandidate, ki so študij zaključili na katerikoli drugi visokošolski
izobraževalni ustanovi in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.

V okviru projekta bomo omogočili usposabljanje 21 kandidatov v naslednjih državah
Evropske unije:

 ITALIJA
 NEMČIJA
 ŠPANIJA
 VELIKA BRITANIJA (Severna Irska)
 Druge države EU po lastni izbiri kandidata

Usposabljanja bodo trajala od 8 do 12 tednov in bodo izvedena v obdobju od februarja 2013
do aprila 2014. Potekala bodo v več terminih, za katere se kandidati lahko prijavijo v
naslednjih prijavnih rokih:

o I. rok: 15. december 2012

o II. rok: 1. februar 2013

o III. rok: 26. april 2013

o IV. rok: 30. oktober 2013

POGOJI ZA PRIJAVO

Za usposabljanje v tujini se lahko prijavijo kandidati, ki

 so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije,
 so iskalci prve zaposlitve po zaključku študija na Univerzi na Primorskem oziroma

bodo študij zaključili pred iztekom prijavnega roka, na katerega se prijavljajo,
 so prijavljeni na ZRSZ kot iskalci zaposlitve in so oziroma bodo zaključili najmanj

višješolsko izobraževanje na katerikoli izobraževalni instituciji pred iztekom
prijavnega roka, na katerega se prijavljajo
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Kandidati se prijavijo z ustreznim obrazcem, ki je sestavni del razpisa in mu priložijo:

 MOTIVACIJSKO PISMO v slovenščini in angleščini oz. jeziku države gostiteljice, če
ga obvladajo. Pismo mora obvezno vsebovati: kratko predstavitev kandidata (osebni
dosežki, interesi in cilji), področje dela, na katerem se želi usposabljati in pričakovana
znanja ter izkušnje po opravljenem usposabljanju. Pismo naj ne bo daljše od ene
strani.

 ŽIVLJENJEPIS – CV (v slovenščini in angleščini oz. jeziku države gostiteljice):
kandidati morajo obvezno uporabiti predlogo Europass življenjepisa, ki jo dobijo na
http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx.

 KOPIJO DIPLOME OZ. POTRDILO O ZAKLJUČENEM ŠOLANJU IN DOSEŽENI
STOPNJI IZOBRAZBE

 DOKAZILO O ZNANJU TUJIH JEZIKOV. Kot dokazilo se prizna potrdilo o
opravljenih jezikovnih tečajih doma ali v tujini, priloga k diplomi ali drug ustrezen
dokument, ki izkazuje kandidatov uspeh pri jezikovnih predmetih v času šolanja;

 REFERENČNO PISMO, ki dokazuje primernost kandidata za usposabljanje v tujini.
Kandidatom, ki še nimajo delovnih izkušenj, lahko pismo izda mentor, pri katerem so
opravljali diplomsko delo ali oseba oz. institucija, kjer je se je kandidat udejstvoval v
izven študijskih aktivnostih (kulturno društvo, študentski, športni klub…). Brezposelni
lahko predložijo tudi mnenje svojega svetovalca na ZRSZ.

 POTRDILO O PRIJAVI NA ZRSZ (velja samo za kandidate, ki so prijavljeni na
ZRSZ)

KRITERIJI ZA IZBIRO

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki:

 so že zaključili študij pred prijavo na razpis,

 so diplomanti Univerze na Primorskem,

 bodo izkazali visoko stopnjo motiviranosti in ustrezno opredelili pričakovane učinke
usposabljanja v tujini za pridobitev zaposlitve,

 se v trajanju izobraževanja niso udeležili mednarodnih izmenjav z namenom
praktičnega usposabljanja preko programa Erasmus ali drugih mednarodnih
usposabljanj,

 imajo dobro znanje angleškega jezika ali jezika države gostiteljice oz. znanje več tujih
jezikov,

 so dlje časa prijavljeni kot iskalci zaposlitve.
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Pred dokončno potrditvijo izbire bomo s kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in kriterije,
opravili še osebni razgovor.

FINANČNA SREDSTVA

Usposabljanje bo sofinancirano s sredstvi programa Leonardo da Vinci. Natančna
višina sofinanciranja za posameznega udeleženca bo določena po zaključku
vsakega razpisnega roka in bo odvisna od izbrane države in trajanja usposabljanja.
Izbrani kandidati bodo zato morali zagotoviti zadostna lastna sredstva za kritje vseh
stroškov v času usposabljanja.

NAČIN ODDAJE PRIJAV

Prijavnica in spremna dokumentacija mora biti izpolnjena v elektronski obliki.
Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako prijave, ki ne
bodo vsebovale vseh predpisanih dokazil.

Prijavni obrazec s prilogami oddajte po elektronski pošti na naslov leonardo@kcup.si z
obvezno navedbo zadeve »Prijava na razpis LdV«.
Natisnjeno in podpisano prijavnico nato brez prilog pošljite še po pošti na naslov:

Karierni center Univerze na Primorskem Koper
“Razpis LdV”
Pristaniška ulica 3
6000 Koper

Za dodatne informacije lahko pokličete vsak delavnik med 10.00 in 15.00 uro na
05/662 62 26 - KCUP, 05/654 10 74 ali 031/778 215 – Virtualis d.o.o. ali vprašanja pošljete
po elektronski pošti na naslov leonardo@kcup.si, oz. info@virtualis.si .

Podrobnejše informacije o razpisu in programu Leonardo da Vinci bomo podali na
informativnem dnevu, ki bo potekal v sredo, 05.12.2012 ob 17.00 v prostorih ŠOUP,
Pristaniška ulica 3, 6000 Koper.

Dodatne informativne dneve bomo izvedli pred iztekom vsakega naslednjega
prijavnega roka. Datum in kraj bomo objavili na spletnih straneh http://www.karierni-
center.si/ in http://virtualis.si/.

Priloga: prijavni obrazec


