Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije

Šolski center Šentjur Višja strokovna šola objavlja
RAZPIS
ZA MOBILNOST OSEBJA ZA NAMEN
POUČEVANJA OZ. USPOSABLJANJA V TUJINI
v študijskem letu 2019/20 (dvoletni projekt Erasmus+ 2019)
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ŠC Šentjur VSŠ odobril sredstva za
sofinanciranje 1 mobilnosti učnega osebja z namenom poučevanja in 5 z namenom
usposabljanja.
Mobilnost osebja za namen poučevanja oz. usposabljanja omogoča zaposlenim, da poučujejo
na partnerski visokošolski instituciji v tujini oz. se usposabljajo na partnerski visokošolski
instituciji v tujini in njenih socialnih partnerjih.
Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z
usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji
opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni
organizaciji v tujini.
Cilj tovrstnih aktivnosti so navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente
ŠC Šentjur na strokovno praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij in
spoznavanje tujih programov kurikula, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v
tujini, ki bi lahko postale partnerice ŠC Šentjur VSŠ, institucije s katerimi lahko izmenjamo
dobre prakse itd.
Trajanje mobilnosti
Mobilnost traja vsaj 2 in največ 4 zaporedne dni, v kar ni zajet čas potovanja (dnevom
mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). V primeru daljšega trajanja mobilnosti so
dodatni dnevi smatrani kot ZERO GRANT mobilnosti za katere udeleženec ne dobi dnevne
dotacije. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do zadnjega
dne maja 2021.
Mobilnost z namenom poučevanja traja največ 4 delovne dni, v kar ni zajet čas potovanja.
Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur poučevanja (če gre za kombinacijo poučevanja in
usposabljanja lahko poučevanje traja 4 ure). Dotacija se ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se
že končale v času oddaje prijave za dotacijo.
Stroški in dotacija
Dotacija (okvirno od 180 EUR do 270 EUR za potne stroške in od 140 EUR do 180 EUR
dnevno – glede na izbiro države gostiteljice) je namenjena delnemu sofinanciranju stroškov
prevoza in bivanja v tujini in ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno
sofinanciranje udeleženca.

Dnevna dotacija za udeleženca mobilnosti znaša: (po skupinah držav s podobnimi
življenjskimi stroški):
1. Norveška, Danska, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Islandija, Švedska, Irska, Finska,
Lihtenštajn – 180 EUR
2. Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta,
Portugalska – 160 EUR
3. Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska,
Romunija, Bolgarija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija - 140 EUR
Udeleženci mobilnosti prejmejo tudi potne stroške v naslednjih vrednostih, ki jih je odredila
Evropska komisija:
• Za razdalje med 10 in 99 KM: 20 EUR na udeleženca
• Za razdalje med 100 in 499 KM: 180 EUR na udeleženca
• Za razdalje med 500 in 1999 KM: 275 EUR na udeleženca
Za natančen podatek o razdalji pojdite na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_en
*možno je zaprositi za izreden dodatek k znesku za pot v višini 180€, če bi dragi notranji
stroški (prevoz znotraj države mobilnosti) presegali 225€.V tem primeru se zahteva
utemeljitev za tako pot in dokazila o udeležbi in stroških. Za dodatek je potrebno zaprositi
vnaprej, saj je potrebna predhodna odobritev nacionalne agencije (na podlagi ustreznih
dokazil).
Upravičeni stroški so:
Dotacija za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za
tujino.
Dotacija za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do
destinacije mobilnosti na dan prihoda in odhoda.
Po porabi sredstev ŠC Šentjur VSŠ za lastne projekte mobilnosti, lahko za osebje
pridobimo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in
deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in
študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnostvss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. Na omenjeni spletni strani
je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za
mobilnosti. Na razpis se tudi v tem primeru prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na ŠC
Šentjur.
Kriteriji izbora
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je trenutno na razpolago mest za izmenjavo, bo
komisija mednarodne pisarne za izbor kandidatov, upoštevala kot osnovne kriterije izbora
ocene študentskih anket ter izvajanje nepedagoških in drugih delovnih aktivnosti izven
rednega obsega dela. Pri izboru bo komisija prednostno upoštevala naslednje kriterije
(vrednost vsakega od kriterijev je 1 točka – pri izboru kandidatov se upoštevajo seštevki vseh
kriterijev):
-

izpolnjena in popolna prijavna dokumentacija (prijava, program usposabljanja oz.
poučevanja),
visoke (nad 4.0) ocene študentskih anket,

-

redno zaposleni predavatelji na ŠC Šentjur VSŠ,
predavatelji, katerih delo je neposredno povezano z mednarodnimi aktivnostmi,
predavatelji, ki so pripravili svoje predmete za tuje dohodne študente na ŠC Šentjur
VSŠ (gradivo, konzultacije ali izvedba v angleškem jeziku),
predavatelji, ki še niso dobili Erasmus+ sredstev za izmenjavo v tujini,
potrjen plan predavanj/usposabljanj s strani organizacije gostiteljice v tujini
predavatelji, ki so neuspešno kandidirali za sredstva v preteklem študijskem letu,
pripravljenost sodelovati v promocijskih aktivnostih ŠC Šentjur VSŠ,
samostojno iskanje organizacije prejemnice in urejanje dokumentacije.

Predavatelj/ zaposleni se prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo najde na spletni strani VSŠ,
pod zavihkom projekti: Erasmus+ in ustreznimi prilogami.
Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog/usposabljanja, ki ga bo
opravljal gostujoči kandidat, kar potrdi s podpisom Sporazuma za usposabljanje
(Erasmus+ Staff mobility for training) oziroma Sporazuma za poučevanje (Erasmus +
Staff mobility for Teaching) pred začetkom obdobja mobilnosti. Pri pripravi obeh
dokumentov udeležencem pomaga Erasmus+ koordinatorica na šoli pošiljateljici.
Organizacijo poti in namestitve prav tako urejate v sodelovanju z Erasmus+
koordinatorico ŠC Šentjur VSŠ.
Rok za oddajo prijave: najkasneje do 1. aprila 2021 oz. vsaj 2 meseca pred nastopom mobilnosti
(zadnji dan mobilnosti oz. poti domov z mobilnosti, ki je financirana iz programa je lahko najkasneje
31. maj 2021).
Prijave z vso potrebno dokumentacijo oddate v zapečateni kuverti osebno v referatu za študentske
zadeve ali pošljite priporočeno po pošti na naslov:
Šolski center Šentjur,
Višja strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur
»ERASMUS+2019/20 - ne odpiraj!«

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po
e-pošti (predvidoma v dveh tednih po oddani prijavi).

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na Erasmus+ institucionalno koordinatorico
na tel.: 03 746 29 00 oz. e-naslov: jerneja.planinsek-zlof@sc-s.si)

