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Razpis za študijsko prakso projekta SHOUT 
 

1. Uvod 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, partnernica na projektu SHOUT [Družboslovne 
vede in humanistika za trajnostne inovacije] objavlja Razpis za študijsko prakso SHOUT. 

Projekt SHOUT sestavlja 13 partnerjev iz 7 evropskih držav; 4 univerze (Univerza v 
Vilniusu, Univerza v Splitu, Univerza v Apuliji, Univerza v Ljubljani), 6 malih in srednje velikih 
podjetij (GiGNemčija , CSI -Ciper,, eRevalue – Združeno Kraljestvo, CHF Združeno Kraljestvo, 
INOVA+Portugalska) ter 3 nevladne organizacije (Oxfam Italija, IDOP Hrvaška, KMOP - Grčija). 
 
Namen projekta SHOUT je okrepiti in spodbuditi razvoj inovativnih rešitev za preoblikovanje 
visokošolskih, malih in srednje velikih podjetij ter nevladnih organizacijah pri uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja. 

Razpis SHOUT je namenjen študentom družboslovnih ved in humanistike, tako da jim 
omogoči opravljanje študijske prakse doma ali v tujini, v podjetjih, institucijah ali organizacijah, 
ki sledijo ciljem trajnostnega razvoja.  

 

2. Opis študijske prakse SHOUT 
 

Mednarodni partnerji na projektu SHOUT so pripravili inovativne izobraževalne programe, 
ki spodbujajo povezovanje visokošolskih institucij, malih in srednje velikih podjetij ter nevladnih 
organizacij za opolnomočenje študentov družboslovja in humanisitike, ki želijo iskati rešitve za 
izzive trajnostnega razvoja. 

Študentska praksa SHOUT je inovativen in participatoren pristop k opravljanju študijske 

prakse. Študentje bodo s pomočjo mentorjev in supervizorjev skozi 6 tedenski program iskali in 

ustvarjali rešitve na delovne izzive organizacij ter za svoje delo prejeli finančno nagrado  

Študentje družboslovnih ved in humanistike lahko izberejo študentsko prakso, ki je 

objavljena na  HUBu projekta SHOUT: https://shout-hub.eu/ ali pa poljubno izberejo 

organizacijo, katere cilji in delovanje sovpada s cilji trajnostnega razvoja 

(https://sdgs.un.org/goals) in s katero je mogoče skleniti formalni dogovor o sodelovanju (glej 

prilogo).  

 

2.1 Trajanje in potek študijske prakse SHOUT 
 

Študentska praksa SHOUT traja 6 tednov, v predvidenem obsegu 40 ur tedensko. Študent 
jo opravi pri izbrani organizaciji gostiteljici oziroma pri izbranem podjetju. 

Študentska praksa SHOUT je voden program spodbujanja interdisciplinarnih kompetenc za 
študente družboslovnih ved in humanistike. Študentje pod mentorstvom profesorja in 
supervizorja, izkušenega sodelavca sledijo SHOUT izobraževalnemu programu. Del prakse je 
tedensko izpolnjevanje nalog, ki so del končnega poročila o opravljeni praksi.  
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3. Kdo se lahko prijavi? 

 
- Prijave se oddajo in zbirajo na spletni povezavi: https://1ka.arnes.si/a/b6f3644a  
- Prijave lahko oddajo študenti, ki imajo status študenta na Univerzi v Ljubljani v času 

opravljanja študijske prakse SHOUT in so vpisani v študijski program s področja 
družboslovnih ved in humanistike.  

- Zaradi opredeljene ciljne skupine morajo biti študenti stari med 18 let in 35 let. 
 

3.1 Obveznosti udeležencev SHOUT študentske prakse 
 

Izbrani kandidati se s prijavo zavežejo: 
 

- da bodo študentsko prakso opravili redoljubno in v celoti; 
- da bodo sledili navodilom mentorja in odgovorne osebe pri organizaciji gostiteljici; 
- da bodo pripravili in oddali končno poročilo o opravljenimi študentski praksi SHOUT. 

 
4. Finance in podpora 

 
Izbrani kandidati bodo za časa trajanja študentske prakse SHOUT imeli na voljo strokovno 

podporo profesorja (mentorja) visokošolske institucije, ki študenta pošilja, in podporo 
odgovorne osebe (supervizorja) organizacije gostiteljice.  

 
Izbrani kandidati bodo za študentsko pripravništvo prejeli: 
 

a) Za opravljanje študentske prakse SHOUT v domači državi študent ne prejme 
nadomestila stroškov.  

b) Za opravljenja študentske praske SHOUT v tujini študent prejme nadomestilo stroškov v 
višini največ 1680 EUR  

 
5) Trajanje razpisa 

 
Prijava na razpis je mogoča od 1. marca 2022 do 30. avgusta 2022 oziroma do 

zapolnjenega števila prostih mest (15 mest za študentsko prakso v Sloveniji, 15 mest za 
študentsko prakso v tujini). Upravičeno obdobje izvajanje mobilnosti je med 14. marcem 2022 in 
15.septembrom 2022. 

 
 

5.1) Prijava in izbor kandidatov 
 
Prijavo dostopno na https://1ka.arnes.si/a/b6f3644a , sestavljajo: 
 

- potrdilo o vpisu na študijski program družboslovnih ved in humanistike na eni izmed 
članic UL .  

- uspešno oddana prijava s kontaktnimi podatki na prijavni strani 
https://1ka.arnes.si/a/b6f3644a 

 
Izbor kandidatov za opravljanje študentske prakse SHOUT izbira komisija, ki jo sestavljajo: 
 
a) izr. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj  
b) Marko Weilguny  
c) Matej Purger 
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5 Obveščanje o izboru 

 
Študentke in študentje, ki bodo pravočasno oddali popolno prijavo, bodo o izboru 

obveščeni v roku sedmih delovnih dneh po oddaji prijave. 
 

6 Kontaktna oseba  
 
Kontaktna oseba: matej.purger@teof.uni-lj.si 
 
 
Datum: 17.2.2022  
 
 
Pripravil: Matej Purger 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe: 
 
 
Dekan, prof. dr. Janez Vodičar 

https://shout-project.eu/?lang=sl
mailto:matej.purger@teof.uni-lj.si

		2022-02-17T13:49:04+0100
	Janez Vodičar




