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Zadeva: Razpis ERASMUS+ individualne mobilnosti za leto 2019/21
Spoštovani, Višja strokovna šola ŠC Ptuj objavlja razpis ERASMUS+ individualne mobilnosti za leto 2019/20
in sicer za:
1. Mobilnost študentov za prakso (SMP) – 8 mobilnosti
2. Mobilnost zaposlenih za usposabljanje (STT) - 9 mobilnosti
Cilji tovrstne mobilnosti so:
••
•
•
•
•
•

pomagati študentom in zaposlenim, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela;
pomagati študentom in zaposlenim, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi
spretnostmi in izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države v kontekstu
pridobivanja delovnih izkušenj;
spodbujanje sodelovanja med višješolskimi izobraževalnimi institucijami in podjetji;
omogočiti pridobitev znanj in spretnosti, ki so pomembne za trenutno delo in strokovni razvoj
predavateljev;
prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v
bodoče strokovnjake.

Strokovno praktično usposabljanje - SMP v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s
področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje študenta v tujini. Za to jamčita
mentor na matični članici študenta ali Erasmus koordinator.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. junija 2019 do najkasneje 31. maja 2021.
Trajanje mobilnosti SMP v tujini traja deset tednov oz. 400 ur. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na
razpoložljiva finančna sredstva.
Trajanje mobilnosti STT v tujini lahko traja do enega tedna ( 5 delovnih dni). Erasmus+ finančna pomoč se
omeji glede da razpoložljiva finančna sredstva.
Izbor Erasmus+ študentov in predavateljev opravi matična institucija na pravičen in transparenten način.

1. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE
Mobilnost študentov za prakso SMP:
Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje:
I.
študent mora biti vpisan na Višjo strokovno šolo Ptuj in je aktivno vključen v višješolski program;
II.
ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični
ustanovi - VSŠ Ptuj;
III.
vsaj ena od obeh držav, matična država ali država gostiteljica, mora biti država članica EU;
IV.
študentu se lahko dodeli ena Erasmus+ mobilnost za posamezen letnik študija;
V.
študent lahko opravlja redno prakso v Sloveniji in se kljub temu prijavi še za izvajanje prakse v
tujini, v istem študijskem letu, preko programa Erasmus+.
Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora študent predložiti popolno vlogo skupaj s prijavnim obrazcem.
Mobilnost zaposlenih za usposabljanje STT:
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
I.
posameznik mora biti v delovnem razmerju z Višjo strokovno šolo ŠC Ptuj;
II.
vsaj ena od obeh držav, matična država posameznika ali država institucije gostiteljice, mora biti
država članica EU.
Vsebina in priprava vloge
Za prijavo na javni razpis mora predavatelj predložiti popolno vlogo s prijavnim obrazcem.
Iskanje podjetij in organizacij
Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni
centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami v drugi sodelujoči državi.
Podjetje je lahko katerokoli, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju ne
glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem delujejo, vključno s socialno ekonomijo.

2. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE
Merila za ocenjevanje vlog
Kriteriji za izbor študentov bodo:
•• motiviranost,
•• primernost študijskega programa in letnika,
• znanje jezika države destinacije,
• znana destinacija mobilnosti,
• študijski uspeh.
Kriteriji za izbor zaposlenih bodo:
•• motiviranost,
• znana destinacija mobilnosti,
• dosežki zaposlenih (pedagoška aktivnost, projektna in razvojna aktivnost, promoviranje šole ipd.),
• pomen mobilnosti za nadaljnji razvoj in ugled šole.
Študent priloži prijavnemu obrazcu še življenjepis (CV) in motivacijsko pismo.
Predavatelj
priloži prijavnemu obrazcu še program mobilnosti in predvidene učinke projekta pri delu.
•
3.

FINANČNA DOTACIJA

Študent/zaposleni programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Slednjo
pridobi na podlagi uspešne prijave, izvedene mobilnosti in končnega poročila po zaključku svoje mobilnosti.
Finančna pomoč Erasmus+ le sofinancira stroške v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi
finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent/zaposleni podpiše po oddaji prijavne
dokumentacije).
V celoti izpolnjeno prijavno dokumentacijo mora prijavitelj oddati v pisni obliki v tajništvo VSŠ ŠC
Ptuj, najmanj 30 delovnih dni pred predvidenim odhodom v tujino.
Študent, ki odhaja v tujino, lahko še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.
Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega
študenta in zaposlenega se vsako leto spreminjajo in so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani
Nacionalne agencije.
Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna
sredstva na podlagi dodatnega razpisa. 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 prilagojene programe oziroma posebne programe.
Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov in zaposlenih pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje
opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent/zaposleni z VSŠ ŠC Ptuj skleniti pred odhodom
na mobilnost v tujino.
Erasmus+ finančna podpora študentom:
Erasmus+ finančna pomoč je mesečna dotacija, ki študentu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja
(vključno s stroški zavarovanje in vize), ki nastanejo z mobilnostjo.
Študenti s posebnimi potrebami se lahko za obdobje mobilnosti prijavijo na razpis za dodatna finančna
sredstva iz naslova posebnih potreb.

Erasmus+ finančna podpora zaposlenim:
Erasmus+ sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti. Upravičeni stroški so dejanski potni
stroški in stroški dnevnic, in sicer največ do višine, ki je določena s strani Evropske komisije na letni ravni za
državo gostiteljico in dolžino bivanja ter so nastali v upravičenem obdobju pogodbe med institucijo
upravičenko ter nacionalno agencijo.

Izbor kandidatov na VSŠ Ptuj izvedeta ravnatelj VSŠ ŠC Ptuj in koordinator za Erasmus+ mobilnost v
skladu z merili, navedenimi v razpisu. O izboru bodo prijavitelji obveščeni po elektronski pošti s sklepom, ki
ga bo izdal ravnatelj VSŠ ŠC Ptuj.
Morebitni ugovor zoper sklep o izboru lahko prijavitelj vloži v tajništvu VSŠ ŠC Ptuj, v roku osmih dni od
prejema sklepa. V ugovoru morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. O
opravičenosti ugovora odloča ravnatelj VSŠ ŠC Ptuj, v roku desetih delovnih dni od prejema ugovora.
Izbrani kandidati morajo po prejemu sklepa o izboru, izpolniti in oddati naslednjo dokumentacijo:
-

sporazum za usposabljanje Learning Agreement Student Mobility for Traineeship/študent
sporazum o Erasmus+ finančni podpori (študent/predavatelj)
opraviti jezikovni test /študent

Najkasneje v roku 14 dni po zaključku mobilnosti morajo študentje in zaposleni oddati koordinatorju E+
zaključno dokumentacijo in sicer:
-

pisno poročilo o opravljeni mobilnosti / potrdilo oz. certifikat /
opraviti jezikovni test/študentje

Po oddaji zaključne dokumentacije se obračuna končna višina Erasmus+dotacije, v skladu s financiranjem v
posameznem študijskem letu. Končno izplačilo je opravljeno predvidoma v 30 dneh po prejemu in odobritvi
vseh dokumentov na račun udeleženca.
Vsi udeleženci Erasmus+ mobilnosti morajo vso dokumentacijo, ki se nanaša izvedbo projekta hraniti še pet
let po zaključku projekta.
Študente in zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje, a zanje žal ni bilo več razpoložljivih mest, se uvrstijo na
rezervno listo zaradi možnih odpovedi izbranih posameznikov.
Kontaktni podatki za več informacij oz. individualni posvet:
ERASMUS koordinator:
Daniel Tement, dipl. inž. fiz.
e-naslov: daniel.tement@scptuj.si

Ravnatelj VSŠ ŠC Ptuj
Robert Harb, univ.dipl.inž.str.

