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Postopek izvedbe Erasmus+ mobilnosti za namen praktičnega usposabljanja 
(Erasmus+ SMP) na UL FFA  

 
 
 
Pred izmenjavo 
1. Študent sam išče možnosti za izvajanje praktičnega usposabljanja v tujini. (Portal: GoinGlobal, 

koristne povezave na strani UNI LJ, Študentski referat: iz baze preteklih praktičnih usposabljanj) 
 

Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. 
Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko: 
- javno ali zasebno - malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javnimi 

organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni), 
- socialni partner ali drug predstavnik delovnega življenja (vključno z Gospodarsko zbornico, 

obrtno / strokovnimi združenji in sindikati), 
- raziskovalni inštituti, 
- fundacije, 
- šolski / inštitutski / izobraževalni centri, 
- neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije, 
- organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve. 

 
Praktično usposabljanje mora biti izvedeno v eni izmed naslednjih držav: 28 članic Evropske 
unije, države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein in Norveška, države kandidatke EU: Turčija, 
Severna Makedonija in Srbija. Praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ ne more 
potekati v državi stalnega bivališča študenta. 
 
Praktično usposabljanje mora biti izvedeno v obdobju, kot je navedeno v aktualnem razpisu, v 
trajanju najmanj 2 meseca. 

 
2. Študent od institucije gostiteljice praktičnega usposabljanja pridobi dokument »Letter of Intent«. 

Izpolnjen in podpisan »Letter of Intent« posreduje v Študentski referat (e-mail: 
mateja.tercic@ffa.uni-lj.si, Word datoteka, zadeva=Erasmus Učni sporazum)  in pri tem navede 
za kakšno vrsto praktičnega usposabljanja gre (1. praktično usposabljanje, ki je del študijskega 
programa – ovrednoteno z ECTS, 2. prostovoljno praktično usposabljanje, ki se prizna z vpisom v 
Prilogo k diplomi, 3. praktično usposabljanje po končanem študiju (do enega leta po zaključku 
študija). Prodekan za mednarodno sodelovanje pregleda »Letter of Intent«. V dogovoru s 
študentom sestavita Učni sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for 
Traineeship) in ga podpišeta.  

 
V učnem sporazumu je v polju »Field of education« koda za program: 
S1 KOZ:  0519: Biological and related sciences, not elsewhere classifed (13.9 - 429) 
S1 LBM: 0914: Medical diagnostic and treatment technology (12.8 - 725) 
S2 LBM: 0912: Medicine (12.1, 12.2 - 721) 
S2 INF:  0711: Chemical engineering and processes (06.3 - 524) 
EM FAR: 0916: Pharmacy (12.5 - 727)   
 

Študent učni sporazum (sken) pošlje v podpis na institucijo gostiteljico. Ko je učni sporazum 
podpisan z vseh treh strani, ga študent naloži v sistem UL in pošlje kopijo v Študentski referat (e-
mail: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si, Word datoteka, zadeva=Erasmus Učni sporazum). Učni 
sporazum mora biti naložen v spletni sistem UL najkasneje 1 (en) mesec pred začetkom prakse, 
ker je to osnova za pripravo pogodbe o štipendiranju. 
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3. Vrste praktičnega usposabljanja. 
 
3.1. Praktično usposabljanje, ki je del študijskega programa – priznavanje ECTS in vpis v Prilogo 

k diplomi 
Obvezno praktično usposabljanje v 5. letniku EM FAR: Študent lahko praktično 
usposabljanje v lekarni ali bolnišnični lekarni v trajanju minimalno 18 tednov, opravi v okviru 
programa Erasmus+. Praktično usposabljanje v tujini mora biti vsebinsko primerljivo 
(kompetence). Študent mora obvestiti koordinatorja praktičnega usposabljanja na UL FFA 
(doc. dr. Nejc Horvat), da namerava praktično usposabljanje opravljati v okviru Erasmus+ 
izmenjave. Po opravljenem praktičnem usposabljanju v tujini in opravljenih delavnicah na UL 
FFA se študentu prizna 30 ECTS. 
 
Laboratorijsko delo v praksi in Projektno delo (S1 LBM): Študent dodiplomskega študija 
Laboratorijska biomedicina lahko uveljavlja praktično usposabljanje kot del študijskega 
programa pri predmetih Laboratorijsko delo v praksi (8 ECTS) in Projektno delo (5 ECTS). 
Praktično usposabljanje mora biti povezano s študijskim programom, 1 ECTS predstavlja 25 
ur obremenitve študenta. 

 
3.2. Prostovoljno praktično usposabljanje 

Prostovoljno praktično usposabljanje se prizna z vpisom v Prilogo k diplomi. Lahko je 
ovrednoteno z ECTS. Študent lahko izjemoma praktično usposabljanje uveljavlja kot 
raziskovalno delo za diplomsko/magistrsko nalogo. Ob pripravi učnega sporazuma mora o 
tem obvestiti prodekana za mednarodno sodelovanje. Prodekan v dogovoru s študentom 
izmed učiteljev UL FFA predlaga mentorja diplomskega/magistrskega dela, ki spremlja 
raziskovalno delo študenta med izmenjavo v tujini. Mentor praktičnega usposabljanja v tujini 
je somentor zaključnega dela. Študent mora od mentorja na tuji instituciji pridobiti soglasje, 
da se rezultati uporabijo za pripravo zaključnega dela, ki je javno dostopno (podpisan 
Authorization form). Po koncu izmenjave študent prijavi temo diplomske/magistrske naloge. 
V prijavi navede, da je bilo raziskovalno delo opravljeno v tujini in zaprosi za pisanje (lahko 
tudi zagovor) diplomske/magistrske naloge v angleškem jeziku. 
 

3.3. Praktično usposabljanje po končanem študiju 
Lahko je ovrednoteno z ECTS in se vpiše v Europass Mobility Document. 

 
Ob koncu izmenjave 
 

1. Študent na instituciji gostiteljici pridobi izpolnjen in podpisan del obrazca »After the 
Mobility«,  

2. potrdilo predloži v Študentskem referatu UL FFA, 
3. na osnovi predložene dokumentacije UL FFA pripravi potrdilo o priznavanju. Študent dobi 

sken potrdila po e-pošti, original prevzame v Študentskem referatu, 
4. študent zaključno dokumentacijo naloži v sistem UL. 


