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RAZPIS ZA IZMENJAVO OSEBJA V OKVIRU PROGRAMA 

ERASMUS+ V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 
 

 
Tehniški šolski center Maribor, Višja strokovna šola 
Zolajeva ulica 12 
2000 Maribor 
(v nadaljevanju VSŠTŠC) 
 
Dne 27.10.2017 objavlja razpis za mobilnost osebja za namene usposabljanja oziroma poučevanja v 
tujini v okviru programa ERASMUS+, za študijsko leto 2017/18, in sicer: 
 

• 10 mest za izvedbo mobilnosti za namen usposabljanja, skupno trajanje 50 dni. 
 
Po dokumentu »Sporazum o dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa ERAMSUS+«, št. sporazuma: 
17-103-035255; št. zadeve KA1-HE-37/17, projekt poteka do vključno 31.5.2019. 
 
 
KRATEK OPIS PROGRAMA 
 
Program Erasmus+ podpira aktivnosti mobilnosti osebja, tako pedagoškega kot ne-pedagoškega. 
Strokovnemu osebju visokošolskih in višješolskih institucij je namenjena mobilnost z namenom 
usposabljanja, poučevanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v 
tujini. Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev. 
 
 
KDO SE LAHKO PRIJAVI 
 
Na razpis se lahko prijavi visokošolski, višješolski učitelj/drugo osebje na VSŠTŠC, če ustreza naslednjim 
pogojem: 

• 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; 

• za isto vrsto mobilnosti še ni prejel sredstev na drugi visokošolski oziroma višješolski instituciji; 
• je v delovnem razmerju /zaposlen na VSŠTŠC. 

 
Poleg splošnih pogojev LAHKO VSŠTŠC upošteva dodatne kriterije za izbor osebja: 

• motivacija zaposlenega (podlaga motivacijsko pismo); 
• izdelan načrt usposabljanja; 
• prednost imajo zaposleni, ki bodo že imeli dogovorjeno mobilnost; 
• skladnost izbranega področja mobilnosti z izobraževalnim programom VSŠTŠC; 
• nižji stroški mobilnosti (oddaljenost destinacije, ocena stroškov glede na državo); 
• prednost imajo zaposleni, ki se na izmenjavo še niso prijavili. 
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DOTACIJA POT 
 

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 1300 EUR na udeleženca 
 
 
Dodatek za drage notranje stroške: 
 

Znesek, ki presega 225 EUR: 180 EUR na udeleženca za povratno pot 
 
 
DOTACIJA INDIVIDUALNA PODPORA 
 

Višina Erasmus+ dotacije: 
 
Država  prejemnica 

Min-maks 
(EUR/ dan) 
(za dneve 
mobilnosti, ki 
trajajo do 14 
dni) 

Min-maks (EUR/ dan) (dodaten 
znesek na dan - za 
mobilnosti, ki trajajo od 15 do 
60 dni) 

Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika 
i ij  

96-160  
 
70% zneska, ki ga organizacija 
določi za mobilnosti do 14 dni. 

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, 
Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, 
Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Poljska, 

  

 
84-140 

Republika Makedonija, Nemčija, Latvija, Malta, 
Portugalska, Slovaška, Španija 

72-120 

Hrvaška, Estonija, Litva, Slovenija 60-100 
 
Za vse države gostiteljice je potrebno upoštevati enake odstotke v razponu. Za vse države gostiteljice ni 
mogoče uporabiti enakega zneska. 
 
 
POSTOPEK PRIJAVE 
 
Zaposleni v referat v pisni ali na e-naslov referat@tscmb.si v elektronski obliki odda izpolnjeno prijavo. 
Rok za oddajo prijav je 1.12.2017! 
 
  

mailto:referat@tscmb.si
http://tscmb.si/images/visja_strokovna_sola/Erasmus/2017-18/prijava_za_erasmus_izmenjavo_2017_2018_osebje.pdf
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Poleg prijave zaposleni odda tudi naslednje priloge: 
 

• program usposabljanja (lahko vključeno v tripartitni  sporazum), 
• dokazilo o že dogovorjeni destinaciji mobilnosti (dogovor s podjetjem ali izobraževalno 

institucijo v elektronski ali pisni obliki: kraj, čas in trajanje mobilnosti – lahko vključeno v 
tripartitni sporazum), v primeru, če je zaposleni že sam poiskal ustrezno podjetje/šolo, kjer bo 
opravljal usposabljanje, s kratkim opisom podjetja/šole in njegove dejavnost. 

 
 
IZBOR  KANDIDATOV 
 
Komisija za izbor bo vse prijavljene kandidate obvestila o izbiri najkasneje v 14 dneh od zaključka 
razpisa. V primeru, če bi do 1.12.2017 prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, ali kateri od 
prijavljenih kandidatov ne bi izpolnjeval pogojev, bomo dodatne prijave sprejemali do zapolnitve mest. O 
tem bo VSŠ TŠC osebje naknadno javno obvestila. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 14 dneh 
od oddaje prijave. 
 
Če bo na razpis prispelo več prijav, kot je razpisanih mest, se bo Komisija odločala na podlagi zgoraj 
navedenih dodatnih kriterijev za izbor osebja. 
 
Vlog in dokumentacije kandidatom VSŠ TŠC ne vrača. Morebitne pritožbe na postopek izbora osebja bo 
reševala Komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa ravnatelj VSŠ TŠC. 
 
 
DODATNE INFORMACIJE 
 
Dodatne informacije lahko študenti dobijo na sledečih mestih: 
 

• http://www.erasmusplus.si/ 
 

• http://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola-erasmus/ 
 

• TŠC Maribor, Višja strokovna šola – referat za študijske zadeve 
02/229-57-56, referat@tscmb.si 

 
 
 

mag. Samo Čretnik, 
ravnatelj 

http://www.erasmusplus.si/
http://www.tscmb.si/visja-strokovna-sola-erasmus/
mailto:referat@tscmb.si

	KRATEK OPIS PROGRAMA
	KDO SE LAHKO PRIJAVI
	DOTACIJA POT
	Dodatek za drage notranje stroške:
	DOTACIJA INDIVIDUALNA PODPORA
	POSTOPEK PRIJAVE
	IZBOR  KANDIDATOV
	DODATNE INFORMACIJE

