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Razpis za mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v okviru programa 

ERASMUS + za študijsko leto 2017/2018  
 

Spoštovani!  

 

Visoka zdravstvena šola v Celju v okviru programa ERASMUS + kandidira za dotacijo za 

mobilnosti zaposlenih za namen poučevanja. 

Če vas torej zanima, da bi si pridobili mednarodne pedagoške izkušnje in navezali stike s tujimi 

inštitucijami s področja zdravstva, vas vabimo, da se odzovete povabilu za prijavo na Razpis za 

mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v okviru programa Erasmus + za študijsko leto 
2017/2018.    

Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 19. maja 2017. 

 

Minimalni pogoji za sodelovanje v programu Erasmus so: 

- Trajanje mobilnosti od 2 dni do 2 mesecev (brez poti);  
- Predavanja se morajo izvesti v obsegu najmanj 8 pedagoških ur/teden (oz. manj – ustrezno 

glede na čas trajanja mobilnosti); 
- Visokošolski učitelj mora biti član pedagoškega osebja Visoke zdravstvene šole v Celju; 

- Če je institucija gostiteljica visokošolski zavod, mora biti institucija nosilka Erasmus 

univerzitetne listine; 

- Mobilnost je možna med programskimi državami; 

- Visokošolski učitelj mora pripraviti program predavanj (Teaching programme). 

 

Poleg osnovnih pogojev bo VZŠCE pri dodeljevanju dotacij, v primeru, da bo prijavljenih več 

visokošolskih učiteljev, kot je odobrenih mest za mobilnost oz. dodeljenih sredstev, upoštevala še 

dodatne razpisne pogoje oz. kriterije za izbor. Ti so: 

- motivacija visokošolskega učitelja oz. motivacijsko pismo;  

- mednarodna aktivnost visokošolskega učitelja;  

- dosežki pri dosedanjem delu na Visoki zdravstveni šoli v Celju. 

 

Pri dodelitvi dotacij bodo imeli dodatno prednost tisti visokošolski učitelji, ki še niso prejeli 

dotacije za Erasmus mobilnost.  

Če je na mobilnost prijavljenih več visokošolskih učiteljev, kot je razpisanih mest, se naredi izbor 

in opredeli vrstni red prijavljenih visokošolskih učiteljev na podlagi zgoraj opredeljenih kriterijev. 

Za namen izvedbe izbirnega postopka dekan s sklepom imenuje Komisijo za izvedbo izbirnega 

postopka za mobilnost. Dekan po zaključenem izbirnem postopku s sklepom potrdi vrstni red in 

seznam sprejetih visokošolskih učiteljev. Ostali kandidati se uvrstijo na rezervno listo zaradi 

možnih odpovedi izbranih posameznikov. 

Vsi na razpis prijavljeni visokošolski učitelji so o rezultatih razpisa obveščeni po pošti. 
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Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom poučevanja, ki bodo izvedene med 1. junijem 

2017 in 31. majem 2019. 

Posameznik, ki mu bo odobrena mobilnost, bo lahko pridobil tudi Erasmus dotacijo, pod 

pogojem, da bo visoka šola uspešna na razpisu Evropske komisije. Višina dotacije se bo 

posamezniku določila skladno s pravili Erasmus + programa ter Sporazumom o dotaciji za 

Erasmus + mobilnost sklenjenim med VZŠCE in Nacionalno agencijo CMEPIUS. Z izbranim 

posameznikom bo VZŠCE nato sklenila pogodbo o finančni dotaciji.  

Upravičeni stroški mobilnosti so dejanski potni stroški, 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.  

Podrobnejše informacije dobite na spletni strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in 

evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS: http://www.cmepius.si oz. 

spletni strani programa Erasmus +: www.erasmusplus.si ali na VZŠCE v pisarni svetovalne 

službe RŠS pri Erasmus koordinatorki (Jerneja Meža, 03/428 79 07). 

Na razpis se prijavite s prijavnico »Prijavnica za Erasmus mobilnost zaposlenih z namenom 

poučevanja oz. usposabljanja«, in sicer preko pošte ali osebno v pisarni svetovalne službe RŠS. 

Obvezne priloge k prijavnici so: 

- motivacijsko pismo visokošolskega učitelja in  

- program predavanj (Teaching programme). 

S programom predavanj se mora vnaprej strinjati partnerski visokošolski zavod. Med 

matično institucijo in institucijo gostiteljico mora biti pred odhodom na mobilnost sklenjen   

medinstitucionalnem sporazumu. 

Prijavo s prilogami pošljite na naslov Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, 3000  

Celje ali jo prinesete osebno v pisarno Svetovalne službe RŠS do vključno petka, 19. maja 2017. 

Prijava je v primeru nezasedenosti mesta možna tudi kasneje. 

 

Dekan 

izr. prof. dr. Gorazd Voga 

 

Datum objave: 27. 3. 2017                          
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