RAZPIS ZA MOBILNOST UČNEGA OSEBJA Z NAMENOM
POUČEVANJA V TUJINI PO PROGRAMU ERASMUS +
v letu 2019/2020

Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport,
ki se je začel izvajati januarja 2014. Namen sedemletnega programa je izboljšati
spretnosti in zaposljivost ter podpirati posodobitev sistemov za izobraževanje,
usposabljanje in mlade. Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za
izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko
učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji
in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Namenjen je
študentom, ki želijo študirati in delati v tujini, visokošolskim učiteljem in podjetnikom,
ki želijo poučevati v tujini in osebju v terciarnem izobraževanju, ki se želi udeležiti
usposabljanja v tujini. Namenjen je tudi športu. Poleg tega program visokošolskim
zavodom omogoča mreženje ter izvedbo intenzivnih programov in projektov. Erasmus+
bo zagotovil tudi sredstva za učitelje, vodje usposabljanj, mladinske delavce ter
partnerstva med univerzami, višjimi šolami, šolami, podjetji in nepridobitnimi
organizacijami.
Fakulteta za državne in evropske študije je nosilka Erasmus listine, ki je nujno potrebna
za sodelovanje, že od leta 2012, za obdobje 2014-2021 pa ima sklenjene naslednje
sporazume s partnerskimi institucijami:
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Regensburg
Haute Ecole Libre Mosane

2014-2020

1. stopnja
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Haute Ecole de la Province de Liege, Belgija
University of Ruse, Bolgarija
Riga Graduate School of Law

2014-2020
2014-2020
2014-2020

2. stopnja
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Rigas Stradins University, Latvija
Dimitrie Cantemir University, Romania
Romanian-American University, Romania
Masaryk University, Brno
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1., 2. stopnja
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2. stopnja
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Metropolitan University Prague, Češka
2014-2020
School of Management and Technology of
Felgueiras, Portugalska
2014-2020
ISCET - Instituto Superior de Ciencias
Empresariais e do Turismo, Portugalska
2014-2020

1., 2. stopnja

Andrássy University Budapest, Madžarska
Budapest College of Communication
Business, Budimpešta
University of Debrecen
University of Dubrovnik
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pedagoško
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Faculty of Economics and Business, Zagreb
2014-2020
Druga institucija nosilka erasmus listine po izbiri
predavatelja. Na pobudo predavatelja bo
fakulteta poskrbela za sklenitev novega
bilateralnega sporazuma.

X
(po
dogovoru med
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1. UVODNO
Mobilnost učnega osebja (Mobility for Teaching Assignments - STA) se nanaša na
mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških
obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

Cilji tovrstne mobilnosti za poučevanje so:
• spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj,
ki jih ponujajo;
• omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo
znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov in osebja, ki je
povabljeno iz podjetij, iz drugih evropskih držav;
• spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah;
• ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in s podjetji;
• spodbujati študente in osebje, da postanejo mobilni in jim pomagati pri pripravi
obdobja mobilnosti.
Partnerski visokošolski zavod se mora strinjati s programom nalog, ki jih bodo opravljali
gostujoči učitelji (program predavanj), pred začetkom obdobja mobilnosti. Naloge
poučevanja morajo biti vključene v učni načrt institucije gostiteljice.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
Makedonija in Turčija. Osebje mora izvajati mobilnosti v katerikoli sodelujoči državi, ki
ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča.

Trajanje posamezne mobilnosti
Trajanje mobilnosti: od 2 dni do 2 mesecev (v to obdobje ni vštet čas potovanja).
Program pedagoških vsebin mora obsegati minimalno 8 ur na teden (ali krajše
obdobje bivanja).

Obdobje
Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene najkasneje do 30. maja
2020.

2. POGOJI ZA PRIJAVO:



Udeleženci morajo biti ob prijavi in v času načrtovane mobilnosti na Fakulteti za
državne in evropske študije Nove univerze v delovnem ali pogodbenem
razmerju s fakulteto.
Udeleženec za isto mobilnost še ni prejel sredstev na drugi visokošolski
instituciji.

 je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu,
ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih
držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 Prednost pri izboru imajo posamezniki, ki se prijavijo za sodelovanje prvič.

3. POSTOPEK PRIJAVE

Fakulteta zbira prijave do zapolnitve razpoložljivih mest oziroma do porabe
razpoložljivih sredstev, najkasneje pa do 29. 3. 2020 za vloge, pri katerih bo mobilnost
lahko zaključena v mesecu maju 2020.

Prijava na razpis mora vključevati:
 Prijavni obrazec,
 Izpolnjen program predavanj »Staff mobility for teaching programme
agreement«. Udeleženci se obvežejo k spoštovanju določil s predloženim
programom predavanj, ki je odobren s strani vseh udeleženih strank,
 predračun upravičenih stroškov (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic
skupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) z navedenim natančnim
zneskom, ki se bo financiral iz tega vira.

Prejemniku bo odobrena dotacija glede na število potrjenih dni mobilnosti, državo
mobilnosti in število kilometrov oddaljenosti od institucije pošiljateljice do institucije
gostiteljice. Upravičeni stroški torej so:
1. dotacija za bivanje in
2. dotacija za pot.
Pri izračunu dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj, ki je dostopen na povezavi, ne
glede na dejansko uporabljen način prevoza:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Tabela 1: Individualna podpora;
Država gostiteljica

Znesek na dan v EUR

SKUPINA A
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika
Britanija, Lihtenštajn, Norveška
SKUPINA B
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija,
Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

108-180

SKUPINA C
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Republika
Makedonija, Turčija

84-140

96-160

Opomba: Dnevni znesek se izračuna: do 14. dne aktivnosti: znesek na dan na udeleženca, kot je
določeno v zgornji razpredelnici, + od 15. do 60. dne aktivnosti: 70 % zneska na dan na
udeleženca, kot je določeno v zgornji razpredelnici.

Tabela 2: Izračun dotacije za pot glede na oddaljenost gostujoče institucije
Razdalja (po kalkulatorju)
10-99 KM
100-499 KM
500-1999 KM
2000-2999 KM
3000-3999 KM
4000-7999 KM
8000 KM ali več

Znesek
20 EUR
180 EUR
275 EUR
360 EUR
530 EUR
820 EUR
1500 EUR

Opozorilo: 'Razdalja potovanja 'je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti,
medtem ko 'znesek' pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Več informacij je dostopnih v naslednjem dokumentu: http://www.erasmusplus.si/wpcontent/uploads/2018/05/2018-KA103_-II.1.4-_-Applicable-rates_-Annex-IV.pdf.
Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU. Dotacija
ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička za prejemnika.

4. IZBOR

Razpis je odprtega tipa, zato fakulteta zbira prijave do zapolnitve razpoložljivih mest
oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje pa do 29. 3. 2020.
V kolikor bo na razpis prispelo več prijav kot je prostih mest oziroma razpoložljivih
sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu
prioritet:
 visokošolski učitelji/osebje, ki se na sodelovanje prijavljajo prvič;
 visokošolski učitelji/osebje, katerih vsebina mobilnosti bo v skladu z namenom
in cilji programa ter v interesu institucije;
 prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej.

5. PO IZVEDENI MOBILNOSTI

Po realizaciji mobilnosti bo moral vsak udeleženec, ki mu bo mobilnost na podlagi tega
razpisa odobrena, predložiti:
 Confirmation on Erasmus+ STA mobility /potrdilo o izvedeni Erasmus+ STA
mobilnosti
 obračun upravičenih stroškov za Erasmus+ zaposlene
 Končno poročilo o Erasmus+ STA mobilnosti (oddaja končnega poročila je pogoj
za prejem preostalega zneska Erasmus+ dotacije).
Najkasneje v roku 30 koledarskih dni po podpisu sporazuma o mobilnosti in najkasneje
do datuma začetka obdobja mobilnosti oziroma po prejemu potrditve o prihodu, bo
udeležencu izplačano predplačilo, ki predstavlja 80% finančne podpore iz evropskih
sredstev Erasmus+. Po prejemu vseh dokumentov po zaključku mobilnosti, se določi
končna višina Erasmus+ dotacije v skladu s tem razpisom, ter izplača morebitni
preostanek sredstev. Podrobnosti so urejene v pogodbi o dotaciji. Udeleženec mora po
koncu mobilnosti v tujini in v roku 30 dneh po prejemu poziva, izpolniti in oddati tudi
spletno končno poročilo. Od udeležencev, ki ne izpolnijo in ne oddajo spletnega
končnega poročila lahko njihove institucije zahtevajo delno ali celotno vračilo prejete
finančne podpore.

6. DODATNE INFORMACIJE
Kaja Godec
Fakulteta za državne in evropske študije
Žanova ulica 3
4000 Kranj
Elektronski naslov: kaja.godec@fds.uni-nova.si
Tel.: (04) 260 18 59
Priloge:
- prijavnica
- program predavanj »Staff mobility for teaching programme agreement«
Razpis in priloge so dosegljive na spletni strani:
https://fds.nova-uni.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus/mobilnost-pedagoskegaosebja-in-zaposlenih/
Programski vodnik za program Erasmus+ je dosegljiv na povezavi:
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programmeguide_sl.pdf

