
 

 

Razpis za dotacije za mobilnost osebja za namen poučevanja in 

usposabljanja v študijskem letu 2020/2021 v okviru programa 

Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti učne mobilnosti posameznikov 

na področju terciarnega izobraževanja (KA 107) 

1. Opis 
Na podlagi razpisa programa Erasmus+ 2020, ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov 

na področju terciarnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je objavil Center Republike 

Slovenije za evropske programe izobraževanja in usposabljanja na svoji spletni strani 

http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/  B2 d.o.o., Višja strokovna šola 

objavlja razpis za dotacije za izmenjavo za študij v tujini v študijskem letu 2020/2021. 

Dotacije se podeljujejo v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti učne 

mobilnosti posameznikov na področju terciarnega izobraževanja (KA 107). Na voljo sta: 

• dve (2) prosti mesti za mobilnost osebja za namen usposabljanja. 

2. Obdobje in kraj izvedbe mobilnosti 
Mobilnost lahko traja najmanj 2 zaporedna dneva do največ 2 meseca, brez časa 

porabljenega za pot. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 2 dni (en dan za pot pred 

prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti v tujini). 

Naloge poučevanja morajo obsegati najmanj 8 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli 

krajše obdobje trajanja mobilnosti). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti 

minimalno število ur poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu. 

Mobilnost mora potekati v obdobju od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2023. 

Na razpis za poučevanje se lahko prijavijo posamezniki, ki so v delovnem razmerju s šolo B2. 

Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugi višji strokovni šoli ali visokošolskem 

zavodu mora predložiti potrdilo te šole oz. zavoda, da za isto mobilnost ni prejel 

sofinanciranja drugega delodajalca. 

Partnerska institucija v Ukrajini: 

Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University. 
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Cilji tovrstne mobilnosti so: 

- boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevanje, 

usposabljanje), 

- okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitve in mednarodnega 

sodelovanja v izobraževalnih organizacijah, 

- večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, 

dijakov, učečih se odraslih, mladih in prostovoljcev, 

- boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo, 

- več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi, 

- okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za učence, študente, 

- več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, 

- izboljšano znanje tujih jezikov, 

- okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu. 

3. Finančna dotacija 
Za mobilnost osebja iz programskih v partnerske države: 

Znesek na dan v EUR 180 

 

Prispevek k potnim stroškom 

Prispevek k potnim stroškom znaša 275€ za pot. 

4. Postopek izbire 
Kriterij za izbor zaposlenega : 

• prispevek programa mobilnosti/koristi za šolo B2, 

• primernost kandidata za mobilnost (oceni se na podlagi prošnje, razgovora; upošteva 

se pedagoško delo, motivacija zaposlenega), 

• datum oddaje prošnje. 

O izbiri kandidatov odloča Erasmus komisija, ki ji predseduje Erasmus koordinatorica. 

Kandidati bodo o izbiri s sklepom obveščeni po pošti. 

5. Oddaja prijave 
Kandidati izpolnijo Prijavnico za Erasmus, ki je priloga tega razpisa. 

Kandidat obvezno priloži motivacijsko pismo in opis mobilnosti, v katerem utemelji 

predvidene aktivnosti uresničevanja strategije internacionalizacije ter življenjepis (CV) v 

slovenskem in angleškem jeziku. 



 

 

Prijavnico s prilogami kandidati do 15. 12. 2020 pošljete po elektronski pošti, priporočeno po 

pošti na B2 Višjo strokovno šolo ali oddate osebno v referatu šole. 

Razpis bo odprt do zapolnitve mest oz. do porabe sredstev. 

6. Po izboru kandidatov 
Izbrani kandidati morajo na šoli s pomočjo Erasmus koordinatorice urediti potrebno 

dokumentacijo za organizacijo mobilnosti. Šola in kandidat pred pričetkom mobilnosti 

skleneta sporazum za dodelitev dotacije (Grant Agreement). Šola B2, institucija gostiteljica 

in kandidat pred pričetkom mobilnosti za študij sklenejo sporazum za mobilnost (Mobility 

Agreement Staff mobility for Teaching/Training).  

Kandidat si mora pred odhodom v tujino urediti dodatno zdravstveno zavarovanje, evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja in nezgodno zavarovanje v tujini z asistenco veljavno v 

državi gostiteljici . Kopije dokumentov dostavi koordinatorici. 

Kandidat je med mobilnostjo redno v stiku z Erasmus koordinatorico, po dogovoru dnevno, 

tedensko (o poteku mobilnosti). 

Po uspešno zaključeni mobilnosti v roku 14 dni kandidat odda zaključno dokumentacijo v 

mednarodno pisarno: Potrdilo o izvedeni Erasmus mobilnosti, obrazec Obračun upravičenih 

stroškov s potrebnimi prilogami (računi, cestninami, …) in končno poročilo o mobilnosti. 

7. Ugovor 
Za ugovore, pojasnila in dodatne informacije v zvezi nejasnostmi v postopku izvedbe nabora 

ali mobilnosti same, je prvostopenjski organ šole za sprejem pritožb v zvezi Erasmus 

mobilnosti Erasmus komisija. Vloge sprejema referat šole. Ugovor je potrebno poslati v roku 

8 dni od prejetega sklepa o mobilnosti. 

8. Spodbuda za osebe s posebnimi potrebami 
Udeleženci s posebnimi potrebami, ki bodo izbrani na Razpisu Erasmus+ 2020, so upravičeni 

do podpore za posebne potrebe. Oseba s posebnimi potrebami je morebitni udeleženec, 

katerega okoliščine, povezane s telesnim, duševnim ali zdravstvenim stanjem, so takšne, da 

njegova udeležba v projektu mobilnosti ne bi bila mogoča brez dodatne finančne podpore. 

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. Podporo za posebne potrebe odobri Nacionalna agencija. 

 




