DOBA EPIS d.o.o., Višja strokovna šola
razpisuje Erasmus dotacije za mobilnost osebja za namen usposabljanja v
študijskem letu 2019/2020
Dotacije se podeljujejo v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti učne
mobilnosti posameznikov na področju terciarnega izobraževanja (KA103).
Na voljo je:
 eno prosto mesto za mobilnost osebja za namen usposabljanja.
Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma
so v delovnem razmerju z Višjo strokovno šolo.
Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni
vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot).
Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so vse
članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in
Turčija.
FINANČNA DOTACIJA
Erasmus finančna dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.
Višina ERASMUS dotacije za mobilnost osebja v tujini je odvisna od države gostiteljice in
trajanja mobilnosti.

Dežela gostiteljica
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg,
Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

Znesek na dan v EUR
180

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija,
Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

160

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija,
Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,
Severna Makedonija, Turčija, Srbija

140

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je
dostopen na povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm

Razdalja potovanja

Znesek

Med 10 in 99 KM:

20 EUR na udeleženca

Med 100 in 499 KM:

180 EUR na udeleženca

Med 500 in 1999 KM:

275 EUR na udeleženca

Med 2000 in 2999 KM:

360 EUR na udeleženca

Med 3000 in 3999 KM:

530 EUR na udeleženca

Med 4000 in 7999 KM:

820 EUR na udeleženca

8000 KM in več

1500 EUR na udeleženca

POSTOPEK IZBIRE
Kriteriji za izbor zaposlenega:
 relevantnost gostujoče institucije za DOBA EPIS d.o.o.,
 prispevek programa mobilnosti / koristi za DOBA EPIS d.o.o.,
 primernost kandidata za mobilnost (se oceni na podlagi prošnje in po potrebi
razgovora, upošteva se pedagoško in raziskovalno delo, znanje tujih jezikov,
motivacija zaposlenega).
O izbiri kandidatov za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini odloča Erasmus
komisija, ki ji predseduje Erasmus koordinatorica.
Morebitni razgovori bodo potekali med 9. in 12. 12. 2019 po Skypu. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni do 20. 12. 2019.
Morebitni neizbrani kandidati bodo uvrščeni na rezervno listo in obveščeni o drugih
možnostih mobilnosti.
Oddaja prijave
Potrebno je izpolniti prijavni obrazec, obrazcu pa obvezno priložiti opis mobilnosti s
predvidenimi aktivnosti uresničevanja strategije internacionalizacije, ter življenjepis v
slovenskem in angleškem jeziku. Obrazec s prilogami je potrebno do 30. 11. 2019 poslati
na DOBA EPIS.
Za vse pritožbe v zvezi s postopkom in izbiro mobilnosti je odgovoren prvostopenjski organ,
ki je Erasmus komisija, drugostopenjski organ pa je direktorica DOBA EPIS. Pritožbo je
potrebno vložiti v roku 3 dni po prejetem sklepu o izbiri.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Maribor, 10. 10. 2019
Nina Turčin
Erasmus koordinatorica

Priloga:
 Prijavnica za mobilnosti osebja je dosegljiva v virtualnem učnem prostoru
Blackboard

