IZJAVA OB PRIJAVI NA IPSF SEP PRAKSO
Spodaj podpisan(a) se s prijavo na IPSF SEP mednarodno prakso zavezujem k:
- plačilu prijavnine na IPSF SEP prakso, ki znaša 90 EUR,
- plačilu prijavnine takoj po odobritvi prijave na predizboru in pred registracijo v sep.ipsf.org
databazi (do 15. 1. 2022),
in se zavedam:
- da mi kljub plačilu prijavnine ni zagotovljeno mesto na SEP praksi,
- da dobim v primeru odpovedi prakse s strani IPSFa oz. v primeru, da praktikantskega
mesta ne dobim, vrnjenih 66 eur,
- da v primeru neudeležbe na praksi iz neutemeljenih* razlogov prijavnine ne dobim vrnjene,
- da v primeru neuspešno zaključene prakse** prijavnine ne dobim vrnjene,
- da v primeru neuspešno zaključene prakse** ne dobim certifikata o opravljeni SEP praksi,
- da v primeru neuspešno opravljene prakse** v prihodnjem šolskem letu ne morem
ponovno sodelovati na IPSF SEP praksi,
- da lahko za mesto na SEP praksi čakam do konca maja,
- da moram v času SEP prakse opraviti 60ur dela,
- da je po opravljeni praksi moja dolžnost izpolniti evaluation form v sep.ipsf.org databazi,
- da se prakse udeležujem na lastno odgovornost,
- da sem odgovoren(na) za vso škodo, nesreče in poškodbe ter za plačilo zdravstvene
oskrbe (v primeru, da je le ta potrebna),
- da sam(a) poskrbim za lastno zdravstveno zavarovanje,
- da se s prijavo na prakso zavezujem tudi k pomoči pri sprejemu tujih SEP študentov v
Sloveniji,
- da imajo prednost pri prijavi študentje, ki se SEP prakse udeležujejo prvič,
- vseh pogojev definiranih v Pravilniku o sodelovanju na IPSF SEP mednarodnih strokovnih
praksah.

Ali si pripravljen/a prakso sprejeti v drugi organizaciji (pod podobnimi pogoji glede
stroškov in področja dela), če te izbrana organizacija ne sprejme?
(obkroži)
DA

NE

*Kot utemeljeni razlog šteje nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja osebe ali
družinskih članov. Med utemeljene razloge NE štejejo neopravljeni izpiti, drugi plani za
počitnice, predolgo dogovarjanje (dogovarjanje lahko traja do konca maja) in ostale študijske
obveznosti. SEO ima v sodelovanju z Izvršnim odborom DŠFS pravico, da tudi druge razloge
označi kot utemeljene oziroma neutemeljene v primeru pisne obrazložitve odpovedi.
**Neuspešno zaključena praksa se obravnava individualno in se označi kot neuspešna v
sodelovanju z »Chairperson of student exchange« (ob neopravljenih obveznih 60 urah dela,
ob neutemeljenem izostanku na delovnem mestu, ob predčasnem neutemeljenem odhodu z
delovnega mesta).
V_______________ , dne _______________ Podpis študenta:________________

