Šolski center Šentjur Višja strokovna šola objavlja
RAZPIS
ZA MOBILNOST OSEBJA ZA NAMEN
POUČEVANJA OZ. USPOSABLJANJA V TUJINI
v študijskem letu 2016/2017

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ŠC Šentjur VSŠ odobril sredstva z
sofinanciranje 1 mobilnosti učnega osebja z namenom poučevanja in 4 z namenom
usposabljanja.
Mobilnost osebja za namen poučevanja oz. usposabljanja omogoča zaposlenim, da poučujejo
na partnerski višje/visokošolski instituciji v tujini oz. se usposabljajo na partnerski
višje/visokošolski instituciji v tujini in njenih socialnih partnerjih.
Trajanje mobilnosti
Mobilnost z namenom poučevanja traja 5 delovnih dni, v kar ni zajet čas potovanja. Zaposleni
mora opraviti najmanj 8 ur poučevanja.
Mobilnost za namenom usposabljanja traja min. 2 dni, v kar ni zajet čas potovanja.
Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do 30. septembra
2017. Dotacija se ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za
dotacijo.
Stroški in dotacija
Dotacija (okvirno 400 EUR/udeleženca) je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in
bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno
sofinanciranje udeleženca.
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:
-

ocene študentskih anket,
redno zaposleni na ŠC Šentjur VSŠ,
katerih delo je neposredno povezano z mednarodnimi aktivnostmi,
predavatelji oz. drugi strokovni delavci, ki so pripravili svoje predmete za tuje
študente na ŠC Šentjur VSŠ (gradivo, konzultacije ali izvedba v angleškem jeziku),
ki še niso dobili Erasmus sredstev za izmenjavo v tujini,
plan predavanj po Mobility Agreement.
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
in ustreznimi prilogami.
Rok za oddajo prijave na razpis je: petek, 27. 1. 2017 (žig na kuverti).
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+ ŠTIPENDIJA 2016/17 - ne odpiraj!«

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po
e-pošti.

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

