Razpis za mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja ali usposabljanja
v tujini v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2020/2021
Rok za oddajo prijav visokošolskih učiteljev in sodelavcev MFDPŠ je 5. oktober 2020
1. NAMEN IN CILJI
Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje
2014-2020. Omenjena področja so bila prepoznana kot ključne sile v okviru strategije Evropa 2020 za
premagovanje socio-ekonomske krize, ki zajema Evropske države, s spodbujanjem rasti, ustvarjanjem
delovnih mest in krepitvijo socialne pravičnosti in vključenosti.
Cilj programa Erasmus+ je povečanje spretnosti in zaposljivosti, kot tudi modernizacija izobraževanja,
usposabljanja in mladinskega dela. Program Erasmus+ bo omogočil priložnosti za študij, usposabljanje,
pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v tujini za več kot 4 milijone Evropejcev.
A. Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja
Aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na
partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli
področju/v kateri koli akademski disciplini.
B. Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja
Aktivnost podpira poklicni razvoj pedagoškega in nepedagoškega osebja visokošolske institucije z
usposabljanji v tujini (razen konferenc) in izobraževalnimi obiski na delovnem mestu/obdobji
opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.
2. TRAJANJE AKTIVNOSTI
Mobilnost zaposlenih lahko po pravilih programa traja od 2 dni (5 dni iz partnerskih držav in v njih –
KA107) do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V vseh primerih mora poučevanje zajeti vsaj 8 ur
poučevanja na teden (ali na katero koli krajše obdobje bivanja). Ob kombinaciji predavanj z
usposabljanjem za razvoj pedagoških veščin velja izvedba predavanj vsaj 4 ure / teden (za KA103).
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti zaposlenih v tujini, ki bodo izvedene od:
- 1. 6. 2020 do 30. 9. 2021 – za KA103 – pogodbeno leto 2020 - mobilnost med programskimi državami
- 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023 – za KA107 – pogodbeno leto 2020 - mobilnost med partnerskimi državami
- 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022 – za KA107 – pogodbeno leto 2019 - mobilnost med partnerskimi državami
3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE
Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki delajo na MFDPŠ (preko pogodbe o zaposlitvi ali drugih pogodb), in
2. so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki
Sloveniji ali eni od držav članic EU.
Udeleženec mobilnosti za isto mobilnost ne sme prejeti sofinanciranja morebitnega drugega
delodajalca ali projekta.
4. MERILA ZA IZBOR
Prijavljeni kandidati bodo izbrani na podlagi naslednjih kriterijev (v oklepaju je točkovnik):
- motivacija zaposlenega in načrt doseganja trajnosti učinkov mobilnosti (del prijave) (0 - 5),
- pretekla udeležba v evropskih programih mobilnosti. Prednost imajo kandidati, ki se mobilnosti v
okviru projektov MFDPŠ še niso udeležili (0 - že sodeloval ali 3 - prvič sodeluje),
- pri mobilnosti za poučevanje povprečna ocena zadovoljstva študentov z izvajalcem iz zadnje
ankete o izvedbi izobraževanja, v kateri je izvajalec ocenjen (0 - 5),
- ocena pomena mobilnosti s strani delodajalca (dekana) na podlagi načrta razvoja kadrov in
strategije internacionalizacije institucije (0 – majhen pomen, 1- srednji pomen, 2 – velik pomen).

5. RAZPOLOŽLJIVA MESTA IN SREDSTVA
Razpoložljiva mesta - mobilnosti KA103
Država
destinacija
KA103

Države članice
EU, FYROM,
IS, LI, NO, TR

Partnerska
institucija
Glej priloga 1:
Seznam
partnerskih
institucij MFDPŠ

Vrsta mobilnosti

Št.
mest

Trajanje
aktivnosti
(brez dni za
potovanje*)

poučevanje

1

5

usposabljanje

2

5

Dotacija
(v EUR**)

Glej Priloga 2

Razpoložljiva mesta – mobilnosti KA107
Država
destinacija

TAJSKA
KA107

IZRAEL

MAROKO
TUNIZIJA

Partnerska
institucija
Kasetsart
University
Western Galilee
College
University of Haifa
Al Akhawayn
University in
Ifrane
Université de
Tunis
Nazarbayev

KAZAHSTAN*** University

Vrsta mobilnosti

Št.
mest

poučevanje

2

usposabljanje
poučevanje

1
1

usposabljanje

1

poučevanje

Trajanje
aktivnosti
(brez dni za
potovanje*)

Dotacija
(v EUR**)

7

2.760,00

5

1.260,00

1

5

1.260,00

poučevanje

1

5

1.175,00

poučevanje

1

5

1.720,00

* Dnevom aktivnosti se lahko dodata največ 2 dneva za potovanje. Podlaga za sofinanciranje dni za potovanje je letalska karta, s
katere so razvidni dnevi za pot.
** Navedeni zneski dotacij za individualno podporo in pot predstavljajo najvišje možne zneske sofinanciranja mobilnosti glede na
odobrena sredstva s strani nacionalne agencije. Osnova za dejansko sofinanciranje mobilnosti zaposlenih je obračunan potni
nalog delodajalca s priloženimi ustreznimi dokazili.
***Mobilnost v Kazahstan je mobilnost pogodbenega leta 2019, kjer je ostalo se eno prosto mesto. Upravičeno obdobje za izvedbo
mobilnosti je do 31. 7. 2022.

6. PRIJAVA IN IZBOR
Prijava kandidata mora vsebovati:
- prijavni obrazec za Erasmus mobilnost zaposlenih (dostopen tudi v Novisu in na spletni strani
MFDPŠ). Obvezna je navedba države destinacije, vrste mobilnosti in namena in
pričakovanih rezultatov ter učinkov na posameznika, kot tudi institucijo.
Kandidati prijavo posredujejo koordinatorki mobilnosti na elektronski naslov barbara.jurgec@mfdps.si.
Rok za prijavo zaposlenih je 5. oktober 2020.
Koordinatorka mobilnosti razvrsti vse prejete prijave po prvih treh alinejah meril za izbor in pripravi vrstni
red prijav. Dekan poda oceno pomena mobilnosti (četrta alineja meril za izbor) ter potrdi končni vrstni
red in seznam odobrenih mobilnosti zaposlenih. Vsi na razpis prijavljeni zaposleni bodo o rezultatih
izbora obveščeni s sklepom dekana.

7. POSEBNA OBRAVNAVA IN PODPORA UDELEŽENCEM MOBILNOSTI S POSEBNIMI
POTREBAMI
V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave
pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih
programih.
Udeleženci s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna
finančna sredstva. Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev in Vloga za dodelitev
dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+ sta objavljena na
spletni strani MFDPŠ in sicer TUKAJ.
8. DODATNA PRAVILA V ČASU SPREMENJENIH OKOLIŠČIN POVEZANIH S PANDEMIJO
COVID-19
Z namenom doseganja ciljev in večje vključenosti posameznikov v aktivnosti progama, je Evropska
komisija definirala dodatna pravila, s katerimi omogoča izvedbo t. i. virtualnih oz. kombiniranih mobilnosti,
ki bodo veljala v času spremenjenih okoliščin za prihodnje aktivnosti.
Nova, dodatna pravila, veljajo za vse projekte v teku, pri akciji KA103 in KA107, za vse udeležence
mobilnosti, študente, profesorje in strokovno osebje. Dodatna pravila se nanašajo na možnost izvedbe
kombiniranih mobilnosti, torej kombinacija virtualne in fizične mobilnosti. V primeru, če fizična mobilnost
res ni mogoča, se priporoča izvedba kombinirane mobilnosti: začetek izmenjave virtualno in nato izvedba
fizične mobilnosti (ali obratno). Fizična mobilnost mora zadostiti pogoju minimalnega trajanja aktivnosti kot
ga določa relevanten Vodnik za prijavitelje.
V celoti izvedena samo virtualna mobilnost je upravičena samo v primeru višje sile (pandemija in izredne
razmere).
Osnovna pravila programa Erasmus+ ostajajo nespremenjena in še vedno se v prvi vrsti spodbuja fizična
mobilnost.
9. DOSTOPNOST DOKUMENTACIJE IN INFORMATIVNIH GRADIV
Dokumentacija in gradivo je dostopno v prilogi tega dokumenta in na spletni strani MFDPŠ:
- prijavni obrazec za Erasmus mobilnost zaposlenih.
10.

DODATNE INFORMACIJE

Barbara Jurgec
koordinatorka mobilnosti
Tel.: (03) 425 82 24
E-pošta: barbara.jurgec@mfdps.si

Datum objave razpisa: 17. 8. 2020

Priloga 1: MFDPŠ je sklenila več medinstitucionalnih sporazumov, kot osnovo za mobilnost
študentov, profesorjev in strokovnega osebja.
Št. Država, mesto
1 Avstrija, Eisenstadt

Erasmus Code

Partnerski visokošolski zavod

A EISENST02

2
3
4

Danska, Esbjerg
Hrvaška, Split
Hrvaška, Zadar

DK ESBJERG18
HR SPLIT01
HR ZADAR01

Fachhochschule Burgenland GmbH (University of
Applied Sciences Burgenland)
Business Academy SouthWest
University of Split
University of Zadar, Sveučilište u Zadru

5
6
7
8
9
10

Hrvaška, Zagreb
Italija, Castellanza
Italija, Bari
Italija, Napoli
Italija, Rim
Madžarska, Veszprém

HR ZAGREB01
I CASTELL 01
I BARI01
I NAPOLI11
I ROMA24
HU VESZPRE01

11
12
13
14

Makedonija, Skopje
Makedonija, Tetovo
Nemčija, Bremen
Poljska, Lublin

MK SKOPJE01
MK TETOVO02
D BREMEN01
PL LUBLIN06

15
16
17
18
19

Poljska, Lublin
Poljska, Lublin
Poljska, Varšava
Poljska, Varšava
Poljska, Varšava

PL LUBLIN03
PL LUBLIN01
PL WARSZAW63
PL WARSZAW05
PL WARSZAW63

20 Portugalska Lizbona

P LISBOA15

21 Portugalska, Lizbona

P LISBOA05

University of Zagreb, Centre for Croatian Studies
Università Carlo Cattaneo
University of Bari Aldo Moro
Pegaso Online University
Universitá Telematica Internazionale UNINETTUNO
University of Pannonia, Faculty of Business and
Economics
SS. Cyril and Methodius University in Skopje
South East European University
University of Bremen
University college of Enterprise and Administration
in Lublin, WSPA
Lublin Univesity of Technology
Maria Sklodowska-Curie University
University of Warsaw
Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
University of Economics and Human Sciences in
Warsaw
Instituto Superior de Gestão
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de
Gestao (ESCS) in Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL)

22 Portugalska, Lizbona

Instituto Superior de Novas Profissões (INP)

23 Portugalska, Porto

P PORTO07

24 Portugalska, Porto,
Felgueras
25 Romunija, Bukarešta
26 Romunija, Timisoara

P PORTO05

27 Romunija, Timisoara
28 Slovaška, Banska
Bistrica
29 Slovaška, Košice

RO TIMISOA01

West University of Timisoara
Matej Bel University

SK KOSICE03

Technical University of Košice, Faculty of Economics

TR ANKARA01
TR ANKARA03
TR EDIRNE 01
TR ESKISEH02
TR ISTANBU11
TR KIRKLAR01
TR KUTAHYA01
TR NEVSEHI02

Adiyaman University
Ankara University
Hacettepe University
Trakya Universitesi
Eskisehir Osmangazi University
Istanbul Bilgi University
Kirklareli University
Dumlupinar University
Nevsehir Haci Bektas Veli University

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Turčija, Adiyaman
Turčija, Ankara
Turčija, Ankara
Turčija, Edirne
Turčija, Eskisehir
Turčija, Istambul
Turčija, Kirklareli
Turčija, Kutahya
Turčija, Nevsehir

RO BUCURES20
RO TIMISOA04

Universidade Portucalense Infante D. Henrique
(UPT)
Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de
Tecnologia e Gestao
Spiru Haret University
"Politehnica" University of Timisoara

Priloga 2: Veljavne stopnje financiranja KA103

