PRIJAVE ZA ERASMUS+ MOBILNOST OSEBJA
Evropski program sodelovanja na področju terciarnega izobraževanja omogoča učnemu osebju in
zaposlenim možnost gostovanja na partnerskih institucijah v sodelujočih državah (EU, EFTA), ki so
nosilke Erasmus+ univerzitetne listine (EUC). Gostovanja so lahko z namenom poučevanja (učno
osebje) ali usposabljanja (učno osebje in drugi zaposleni). Možno je tudi gostovanje tujega
strokovnjaka iz podjetja na instituciji nosilki Erasmus+ listine.
Ker je VIST vključena v program ERASMUS+ in nosilka Erasmus+ univerzitetne listine so aktivnosti v
okviru programa Erasmus+ omogočene tudi našim sodelavcem, vendar le v obsegu odobrenega števila
mobilnosti za posamezno študijsko leto. Vse zainteresirane, ki bi želeli na mobilnost na tuje
visokošolske zavode v okviru sektorskega programa Erasmus+.
Izbrani kandidati okvirne dogovore z inštitucijo gostiteljico o izmenjavi opravite sami, na osnovi tega
VIST sklene pogodbo o izmenjavi in uredi formalnosti. Pogoj je, da ima inštitucija gostiteljica veljavno
listino Erasmus+ in izvaja program s sorodnega področja vašega delovanja.
Udeležba je mogoča na dveh vrstah mobilnosti, za katere veljajo različni pogoji:




mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od
programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v
partnerski državi), na gostiteljici morate izvesti minimalno 8 šolskih ur predavanj (potrebno je
dokazilo);
mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job
shadowing«) pri upravičeni organizaciji v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v
trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi).

Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne‐pedagoškega osebja na visokošolski
instituciji. Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur
na teden.
Pogoji:
‐
‐

Mobilna oseba je na VIST v pogodbenem razmerju v času mobilnosti (lahko avtorska pogodba
idr.).
Mobilnost lahko poteka le med dvema nosilkama EUC in matična institucija mora podpisati
pogodbo z nacionalno agencijo za letno izvajanje aktivnosti, podlaga za mobilnost je v naprej
podpisan medinstitucionalni dogovor ter v naprej dogovorjen program predavanj.

Sofinanciranje ERASMUS+: Višina dnevnega zneska individualne podpore je odvisna od ciljne države,
znesek za pot pa od razdalje med pošiljateljico (VIST) ter gostiteljico in se določi z orodjem
»Kalkulator razdalj«.

Podatki, ki jih navedite v prijavi:







ime in priimek,
tip mobilnosti (STT ali STA),
inštitucija, na katero želite,
pojasnite namen mobilnosti in morebitne dosedanje dogovore z gostiteljico,
za koliko časa bi želeli na izmenjavo,
morebitne opombe.

Prijave pošljite na e‐mail: info@vist.si (zadeva: Erasmus+). Prijave sprejemamo do porabe vseh
mobilnosti (odobrene so tri mobilnosti) oz. do vključno 15.7.2017. Dotacije bodo dodeljevane po
vrstnem redu prejema prijav tistim zaposlenim, za katere vodstvo šole presodi, da je izmenjava
smiselna.
Dodatne informacije o programu/pogojih Erasmus+:
http://www.erasmusplus.si/kljucna‐aktivnost‐/mobilnost‐studentov‐osebja‐v‐terciarnem‐
sektorju/Ljubljana

