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Na  podlagi sklenienih Sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za posamezna razpisna leta

programa Erasmus+za obdobje 2017-2020 z Nacionaino agencijo Center RS za mob‖ nostin evropske

programe izobrattevania in uSposabり ania(CMEP:US)in Akreditacりe Za kOnzorcu na pOdrottu

visokoζo:skega izobrattevania za ObdObie 2017-2020′  ref. ζt.AKR― HE-1/17(seZnam vseh ёlanov

konzorcua je obiaVり en na Spletni strani http://www.skuOnost― vss,si/deiavnOstyttednaFOdne―

deiaVnosti/konzoFcil―z3-mobilnost/)

Skupnost viζ jih strokovnih ζo! Repub‖ ke Sioveniie′  POt na Lavo 22′ 3000 Celie (v nadaljevaniu:

koordinator konzorcija)′

objavlja

Razpis za sofinanciranje mobilnosti Studentov z namenom prakse in Studiia v tujini v okviru
programa Erasmus+ za obdobie 2OL7-2O2O

1 Namen in cilii razpisa

Erasmus+ je program EU, ki podpira aktivnosti na podrodju izobraZevanja, usposabljanja, mladine in

Sporta za obdobje 2AL41O2O.

Razpis se nana5a na kljuini ukrep 1, udna mobilnost posameznikov - mobilnost v visokoSolskem

sektorju, mobilnost Studentov za namen Studija ali prakse. Tovrstna mobilnost Studentom omogoda

udeleZbo na mednarodni mobilnosti za prakso ali Studij v driavah programa Erasmus+. Aktivnosti v

tem okviru naj bi imele pozitivni in dolgoroini uiinek na strokovni in osebni razvoj udeleiencev, ki se

kaZejo v obliki izbolj5anega udnega uspeha, bolj5e zaposljivosti in poklicnih moZnosti, okrepljene

samoiniciativnosti in podjetni5tva, veije samostojnosti in samozavesti, izbolj5anega znanja tujih

jezikov, okrepljene medkulturne zavesti, aktivnejie udeleZbe v druZbi, bolj5e osve5denost o evropskem

projektu in vrednotah EU, veEje motivac'rje za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem)

izobraievanju ali usposabljanju po obdobju mobilnostiv tujini.

2 Pogoii za priiavo na razpis

Mobilnost Studentov lahko poteka na kateremkoli podrotju I v katerikoli akademski disciplini in v

katerikoli programski drZavi programa Erasmus+. Taradi zagotavljanja visokokakovostnih aktivnosti

mobilnosti s dim veijim udinkom na Studente, mora biti aktivnost mobilnosti zdruiljiva s potrebami

Studenta v zveziz udenjem za diplomo in osebnim razvojem.

Stevilo mobilnosti za namen Studija ali prakse in razpoloiljiva finanina sredstva so odvisna od

odobrenih projektov posameznih razpisnih let programa Erasmus+ za das veljavnosti akreditacije
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konzorc'lja in so objavljena na sptetni strani koordinatorja konzorcija htto://www.skupnost-

vss.si/deiavnosti/med na rod ne-de iavnosti/konzorci i-za-mobil nost/.

2.l  Vrste′
"ob:inosゴ

Studenu lahkO v Okviru mobilnostiizvedeio katerokOli od spodai Opisanih aktivnosti ali kombinaclo

obeh aktivnosti:

・  壺udu v tttinL na pattnersk instttucuL s katenmi ima10こ hni konzorcua s‖ eniene

medinst■ ucionaine sporazume.Obdobie ttudua lahkO vkJuこ ule tudi prakso.Za kombinirano

mobilnost veり aio pra宙 la glede dodelitev in minimaino tralanie mObiinosti za ttudu.

● Praksa〔 praktttn● :20brattvaniel v ttthi V pOdjettu a‖ na katerem ko‖ drugem ustreznem

delovnem mestu.Student si podietie,ptt katerem bo opravttal prakSO′ poiζこe sam.Vp両 meru

tettav pri iskaniu′  lahko za pomoこ zaprosi rnatiこ no instituciio ali kOordinatoria kOnzorciia.

Prakttё no i20brattevanie vtuiini mOra biti vsebinsko povezano s podrottem ttudua Studenta′ za

kariamこ uo ζtudent organiZator praktに nega izobrattevania in Erasmustt koordinator na rnatiこ ni

instttucり i S podpisom uこ nega sporazuma{Learning Agreement for ttraineeship).PrakJこ no

izobrattevanie ζtudentov v tuiini bO po zakり uこku mObilnosti priznano na matiこ ni ζ91i.POgoii

priznavania bOdO opredelieni V uこ nem sporazumu ζtudenta.

2.2  Upravだし
"ご

za pri」iavo

Na razpis se:ahko prijavijo ζtudentiこ lanov konzorclJa:

―  Mobi:nost za ttudl:登uden■ 2_letnika z ureienim statusomこ tudenta.

 ́ Mobiinost za prakso:ζ tudenti l.in 2.letnika z ureJenim statusom Studenta.

― Podprte se tudi prakse′ kise izvedtto naipozneie v enem letu po tem′ ko登udent diplomira.

Za tovrstno mobiinost moraio bitiζ tudentiizbranis strani matiこ ne instttucJe tte Vこ asu zadniega

letnika ttudiio,

vse pravice in obveznosti ζtudenta pred′ med in po opraviieni mobiinosti so opredeljene v Studentski

lisuni Erasmus+′ kije obiaVJena na http://www.erasmusplus.si/wp‐ content/uploads/2015/05/SL― E―

student― charter― web‐ hon,pdf in ie Sestavni del pogodbene dokumentacり e′ kliO preime ttudent po

odobreni priiavi na razpis,

23 ■η,αtte m●麒nOSr

o Mobiinost za mud薔:minimalno traianie mObiinost znaζ a 3 mesece,Mottno je daり ぶe ObdObie

traiania mObi!nOsti′ ki se v primeru omeienih inanこ nih sredstev vodi kot niこ eina dotacual.

● Mobilnost za praks● :zagotovlena SO Sredstva za obdobie od 2 do 3 mesecev′ daい e trajanie

mobilhosti se v primeru omelenih Sredstev vodi kot niこ eina dotaciia.

Posamezen ttudent lahko v vsakem ciklu ttudua(to pOmeni na ravni vitteζOISkega izobraZevania)V

obeh ietih ζtudiia Odide na mobiinost v skupnem tralaniu do naiveё  12 mesecev.Vsako 12-meseこno

1 Nidelna dotacija pomeni, da Student za mobilnost ne prejme dotacije Erasmus+ (del ali v celoti), vendar kljub

temu pridobi/ohrani pravice in ugodnosti, ki mu jih prinaia )status( Erasmus+ Studenta.
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obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upraviiene mobilnostl za namen Stud-rja ali/in
prakse.

2.4 Driave mobilnosti

Mobilnost za namen prakse in/ali Studijaie mogoia v naslednjih driavah programa Erasmus+:

Studenti si drZavo, kjer 2elijo opraviti mobilnost izberejo sami.

2.5 Dotdcijd

Studenti prejmejo nepovratna sredstva EU (dotacija), ki so namenjena kritju njihovih potnih stro5kov

in stroikov bivanja med 5tudijem ali prakso v tujini.

Mesedni znesek dotacije za posamezno razpisno leto programa Erasmus+ dolodi Nacionalna agencija

CMEPIUS glede na razpoloiljiva finandna sredstva. Veljavne stopnje financiranja za posamezna

razpisna leta so objavljene na spletni strani NA Cmepius (, ',, ' ... .r , , ,,i , , ,,

. .;. ..,, .,).

Studenti prejmejo dotacijo iz projekta mobilnosti, kjer so na voljo finanina sredstva. RazpoloZljivost

sredstev po odobrenih projektih posameznih razpisnih let je objavljena na r; ;,:.

stopenj financiranja posameznega razpisnega leta.

Studenti lahko poleg osnovne dotacije ob izpolnjevanju dodatnih pogojev prejmejo 5e naslednje

dodatke k dotaciji:

Driave flanice
Belgija
Bolgarija
eeSka

Danska

Nemdija
Estonija
lrska

Grdija

5panija
Francija

Hrvaika
Italija
Ciper
Latvija

Litva
Iuksemburg
Madiarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska

Portugalska
Romunija
Slovenija
SlovaSka

Finska

5vedska

Zdruieno

Driave programa, ki niso ilanice EU

nekdanja
jugoslovanska

republika Makedonija
lslandija
LihtenStajn
Norve5ka

lslandija
LihtenStajn

NorveSka

Turdija

Turё li

5
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Dodatki′ ki se izplaこ aio iZ prOgrama ErasmttsI:

●  Dodatek za prakso― se izplaёa k dotaciii za mObiinost z namenom prakse― znaga 100,00

eur/mesec.

Dodatki′ ki se i2plaこ aio iz drugih nacionainih ali evropsk:h programov(izplaこ a se lahko k dotaciji za

mobiinosti za prakso aliこ tudii):

●  Dodatek Ad Futura― dodatek podeljuie Javni Stipendiiski′ razvoini′ inVa‖ dski in prettiv口 inski

sklad RS, studenti moraiO iZpoinJevati doloこene pogoie′  viζina dodatka ie odViSna od

projektnega leta iζ  katerega bo izplaこ ana dotaciia Erasmus+.

・  Spodbuda za ttudё nte L sodJno ttЫ dtth Oko町 za bta 2017-2020-dodatek podettuie

Minlstrstvo za i20brattevanie′ znanOstinこ porち 登udenti morajo izpoinjevat:doloこ ene pogoie′

viζina spodbude ie OdVisna od razpisnega leta proiekta iz katerega bo izplaё ana dotacila

[rasm us十 .

iZkliuこ evanie dodatkov:ζ tudenti′ ki preimeiO Spodbudo za ζtudente iz sociaino ζibkeiSih Okolii′ ne

mOre10 hkrati preietitudi dOdatka za prakso in dodatek Ad Futura.

Studenti bodo o viζ ini dotacije Erasmus+in mottnih dodatkih k dotaciil obVeこ こeni po odobreni priiavi

na sekundarnem izboru.

26  Priznavanre Oprarttentt Jr“dぉムF力 ObVeznosゴ

Priznavanie Opravlienih ζtudliskih ObVeznosti v okviru mob‖ nosti in ζtevilo kreditnih toこ k ECTS′ ki se

priznaloこ tudentom′ je opredelienO V uёnem sporazumu′ kiga udeleЙenci podpiζ eio pred Odhodom na

mobilnost.Obiこ aino se prizna ttevilo kredた nih toこkEgb′ kiso opredeじene v ζtuduSkem programu p百

posameznih opravり enih ζtuduskih obveznostih.Opravり eneこtudISke Obveznostise lahko zavedejo tudi

v pr‖ogi k diplomiin dokumentu Europass.

2.7  P哺l●v●
"α

罐2pお

Pr:lavo na razpis oddaJo ζtudenti pri Erasmus+koordinatorJu na svoJi matiё niinstitucり l・ Seznam ёlanov

konzorciia′  Erasmus+ koordinatorieV in povezave do razpisne dokumentaciie se nahalajo na

http://www.skupnost‐ vss.si/deiavnosti/mednarodne― deiavnosti/konzorci卜 za―mobilnost/.

Rok za priJavo na razpls ni doloこ eni Prり ave spreJemamo do zapoinitve mestin porabe sredstev zaこ as

VeりaVnOsti akreditacり e kOnzorcila・ POdatki o razpolo芝 liiVOSti mestza mobilnostin sredstev so obiavり eni

na http://www.skupnost― vss.si/deiavnosti/mednarodne― deiavnosti/konzorcii―za―mOblnost/.

0 1zboru bodo ζtudenti obveもこeni preko Erasmus+koordinatoria na matiこ ni instituciil.

4

5
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2.8 Potek izbora udeleiencev mobitnosii

lzbor udeleiencev mobilnosti poteka na dveh ravneh.

Primarni izbor udeleiencev mobilnosti oprav'rjo dlani konzorcija. Izbor opravijo skladno s svojimi

kriteriji izbora. Kot moZne kriterije lahko doloiijo dosedanji Studijski uspeh Studentov, znanje tujega
jezika, motiviranost za mobilnost, samoiniciativnost pri iskanju mesta za praktitno izobraZevanje, ipd.

Po opravljenem primarnem izboru poSljejo dlani konzorcija koordinatorju konzorcija seznam

Studentov, ki so bili izbrani za mobilnost, ki se izvede preko konzorc'rja. Vloge se posredujejo na

predpisanem obrazcu <podatki Studenta za pripravo Erasmus pogodbe za mobilnost<, kije objavljena

na http://www.skupnost-vss.si/deiavnosti/mednarodne-deiavnosti/konzorcii-za-mobilnost/.

Koordinator konzorc'lja na podlagi posredovanega seznama in vlog opravi sekundarni izbor
udeleZencev mobilnosti skladno s Pravilio izvajanju Erasmus+ konzorcija za mobilnostZOLT-2O2Oin
pravili programa Erasmus+. Koordinator vodi seznam prejetih prijav glede na datum prejete prijave.

Mobilnosti se izvajajo do porabe odobrenih sredstev.

V kolikor Studenti menijo, da je postopek primarnega izbora udeleZencev mobilnosti na matidni

instituciji potekal na netransparenten nadin in so jim bile kr5ene njihove pravice, je moina pritoZba na

Sekretariat Skupnosti viSjih strokovnih 5ol Republike Slovenije. Pritoiba se poilje po e-poSti na

sekretariat@skupnost-vss.si ali po po5ti na naslov: Skupnost vi5jih strokovnih 5ol RS, Pot na Lavo 22,

3000 Celje. PritoZba mora biti obrazloiena. O pritoibi bo odlodil Upravni odbor SkupnostiVS5 v roku 8

dni od prejema pritoZbe.

3 Raziirianje rezultatov in evalvaciia mobilnosti

elani konzorcija, ki so koristili sredstva za mobilnosti preko konzorcija, morajo Studentom, ki so se

udelelili mobilnosti, zagotoviti pozitivno vrednotenje njihovih izku5enj v tujini in jih deliti z drugimi npr.

v obliki sestankov, promocijskih dogodkov, predstavitev, objav v razliinih publikacijah, na spletni strani

in druZbenih omreijih, itd.

Raziirjanje rezultatov in aktivnosti izvedenih mobilnosti poteka preko razlidnih komunikacijskih

kanalov dlanov in koordinatorja konzorcija. Kot pomod pri nadrtovanju aktivnostiv zvezi z raz5irjanjem,

rabo in trajnostjo projektnih rezultatov priporofamo priroinik NA Cmepius, ki je objavljen na

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/0L/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNoST F low.pdf.

elani konzorc'rja na posebnem obrazcu koordinatorju konzorc'rja redno poroiajo o izvedenih

d ise m i nacijski h in pronrocijskih a ktivnostih.

Koordinator konzorcija bo zaradi zagotavljanja skladnosti izvedenih aktivnosti s cilji, namenom in
pridakovanimi rezultati programa Erasmusl dlanom, ki so koristili sredstva za mobilnosti preko

konzorcija, najmanj enkrat letno posredoval evalvacijski vpra5alnik o uiinkih in vplivih izvedenih

mobilnosti oz. aktivnosti na matidno institucijo.
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4 Kontaktne osebe

Kontaktne osebe priこ lanih kon20rCiia:

Seznam   Erasmus+   koordinatotteV   je   Obiavり en   na   httpプ /www,skupnost‐

VSS.Si/deiavnOsti/mednarodne― deiavnOSu/kOnzOrcii― za¨mobiinost/.

Kontaktna oseba pri koordinatoriu kOnzOrciia:

」asmina Poliё nit tel.o34285873′ e―pottaliasmina.policnik@skupnOSt― vss.s:.

Celje, 16. 11. 2018

Priloge:

Razpisna dokumentacija je objavljena

de iavnosti/konzorcii-4a-mobil nost/.
na http:ノノwwwoskupnOst‐ vss.siノdeiavnostiノmednarodne=

prgdsed nik Skupnosti VSS


