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Univerza v Ljubljani, kot članica Zveze EUTOPIA, objavlja Razpis za EUTOPIA
TeamWork 2022, novo virtualno mednarodno poletno prakso za študentke in študente.
Sodelujoče članice Zveze EUTOPIA:
- Vrije Universiteit Brussel,
- Göteborgs universitet,
- Cergy Paris Université,
- University of Warwick,
- Universitat Pompeu Fabra Barcelona in
- Univerza v Ljubljani.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
I.

Namen razpisa

Namen razpisa je zagotoviti mednarodne in medkulturne izkušnje ter virtualne veščine za
izboljšanje zaposljivosti študentov. EUTOPIA TeamWork 2022 združuje multidisciplinarno in
multiuniverzitetno ekipo do 8 študentov z univerz Zveze EUTOPIA, ki štiri tedne poleti opravljajo
plačano poletno prakso s krajšim delovnim časom na projektu organizacije. Projekte bodo izvajale
organizacije iz različnih industrij po vsem svetu, tako da bodo naloge ali izzivi široki in raznoliki.
Z vključitvijo v TeamWork 2022:
- lahko izboljšate svojo zaposljivost;
- pridobite dragocene mednarodne izkušnje;
- izboljšate svoj življenjepis in širite svojo poklicno mrežo;
- izboljšate svojo samozavest in medkulturno razumevanje;
- razvijate tudi druge veščine, kot so komunikacija, timsko delo in reševanje problemov ter
številne druge (zelo zaželene pri delodajalcih po vsem svetu
).
II.

Kdo se lahko prijavi

Osnovni pogoj za prijavo na razpis je veljaven študentski status na Univerzi v Ljubljani, in sicer v
času prijave na razpis in za celoten čas trajanja virtualne prakse TeamWork 2022. Vpisani ste lahko
na prvo ali drugo stopnjo katerega koli študijskega programa na Univerzi v Ljubljani.
III.

Prijava in izbor kandidatov

Na razpis se prijavite preko obrazca, ki je dostopen na tej povezavi. Obrazec izpolnite v
angleškem jeziku, saj poteka vsa komunikacija, od pripravljalnega obdobja do opravljanja prakse, v
mednarodnem okolju. Izbor komisije bo temeljil na odgovorih na vprašanja 1, 2 in 3 v prijavnem
obrazcu. Odločitev komisije je dokončna. Dvanajst kandidatov, ki jih bo Univerza v Ljubljani
izbrala s tem razpisom, bo uvrščenih v izbirni postopek, v katerem boste dodeljeni organizaciji,
kjer bodo opravljali plačano poletno prakso.
IV.

Trajanje razpisa

Razpis za EUTOPIA TeamWork 2022: nova virtualna mednarodna poletna praksa za študente je
odprt do 31. 3. 2022.
V.

Obveščanje o izboru

Študenti, ki boste pravočasno oddali popolno prijavo, boste o izboru obveščeni na elektronski
naslov, in sicer v sedmih delovnih dneh po preteku roka za oddajo prijav, najkasneje do 11. 4. 2022.
VI.

Priprava na prakso

Študenti, ki boste izbrani v projekt TeamWork 2022, se boste morali udeležiti pripravljalnih oz.
uvajalnih delavnic, ki bodo potekale od sredine aprila do polovice maja 2022. Priprave bodo
obsegale delavnice, na katerih boste razvijali veščine za čim bolj uspešno vključitev v reševanje
izziva in spoznali svojo ekipo. Del priprav na prakso bo tudi uvajalni sestanek s predstavnikom
organizacije, na katerem boste izvedeli več o sami organizaciji, o projektu, na katerem boste delali,
in o samem poteku prakse/izziva.
VII.

Potek prakse

V obdobju od konca junija do sredine avgusta 2022 boste štiri tedne del mednarodne ekipe
študentov, ki bo virtualno delala na projektu izbrane organizacije. Delali boste s skrajšanim
delovnim časom od doma, vsaj enkrat tedensko pa boste imeli sestanek s predstavnikom
organizacije, ki vas bo spremljal in usmerjal pri doseganju zastavljenih ciljev. Svoje delo na projektu
boste predstavili v zaključnem tednu na način, ki ga boste določili skupaj s svojim mentorjem.
VIII. Višina plačila
Za uspešno opravljeno virtualno prakso TeamWork 2022 boste prejeli plačilo, in sicer v višini 30,00
EUR/dan.
IX.

Postopek po zaključku virtualne prakse TeamWork 2022

Pogoj za uspešno opravljeno prakso in s tem nakazilo plačila iz prejšnje točke tega razpisa, je
aktivno sodelovanje ves čas trajanja prakse, zato najkasneje v 10 delovnih dneh po zaključku
virtualne prakse TeamWork 2022 v sistemu POPR k projektni dokumentaciji priložite naslednja
dokazila:
- podpisano poročilo o opravljeni praksi s strani mentorja iz organizacije,
- podpisano in izpolnjeno časovnico UL,
- podpisano in izpolnjeno časovnico EUTOPIA.
Izbranim študentom se bo v POPR-u odprl dostop do modula, poimenovanega TeamWork 2022,
kamor boste lahko naložili vsa potrebna dokazila.

X.

Varovanje osebnih podatkov

Z oddajo vloge študent potrdi, da se je seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo). Osebni podatki študentov se zbirajo izključno za namen izvedbe javnega
razpisa.
XI.

Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom lahko kandidati posredujejo na naslov kc@uni-lj.si.

