RAZPIS
ZA ERASMUS+ MOBILNOST ZAPOSLENIH NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI BIC LJUBLJANA Z NAMENOM
USPOSABLJANJA/POUČEVANJA V TUJINI
V LETU 2021
Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije ter Center RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) BIC Ljubljana v projektu KA1-HE-41/20 ter na podlagi
preostanka sredstev na projektu KA1-HE-42/19 razpisuje:
• 20 mest za usposabljanje ali poučevanje osebja v tujini (trajanje ene mobilnosti = največ 5
dni)
*10 mest za usposabljanje v projektu KA1-HE-42/19 in 10 mest v projektu KA1-HE-41/20
• 5 virtualnih mobilnosti (minimalno trajanje = 2 dni)
• 2 virtualni mobilnosti za vabljene predavatelje (minimalno trajanje = 1 dan)
Cilji mobilnosti so obisk partnerskih institucij in spoznavanje tujih programov kurikula, navezovanje
stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki bi lahko postale partnerice BIC Ljubljana, institucije s
katerimi lahko izmenjamo dobre prakse, navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele
študente BIC Ljubljana na strokovno praktično usposabljanje v tujini, usposabljanje usmerjeno v
razvoj pedagoških znanj in spretnosti oblikovanja učnih načrtov ter nadgradnjo kurikula.
Različne vrste Erasmus+ mobilnosti:
Mobilnost traja vsaj 2 in največ 5 zaporednih dni, v to pa je že
zajet tudi čas potovanja.
Aktivnost podpira strokovni razvoj osebja in razvoj udeleženih
institucij. Aktivnost lahko vključuje usposabljanje in senčenje na
partnerski instituciji.
USPOSABLJANJE V TUJINI
Usposabljanje v obliki udeležbe na konferencah ni mogoče.
Prednost pri izboru imajo tisti, ki so se v obliki priprave na
mobilnost najprej udeležili virtualne mobilnosti.

POUČEVANJE V TUJINI

Zaželeno je usposabljanje usmerjeno v razvoj pedagoških znanj in
spretnosti oblikovanja učnih načrtov ter nadgradnjo kurikula.
Mobilnost traja vsaj 2 in največ 5 zaporednih dni, od tega mora
program zajemati skupno vsaj 8 ur poučevanja. V trajanje je zajet
tudi čas potovanja.
S sredstvi je mogoče povabiti tuje predavatelje k nam (v tem
primeru minimalno število ur, ki jih morajo opraviti, ni določeno).

KOMBINACIJA AKTIVNOSTI
USPOSABLJANJA IN
POUČEVANJA

Možno je kombiniranje usposabljanja v tujini in poučevanja na
partnerski instituciji. V tem primeru se minimalno število ur
poučevanja zniža na 4 ure.

VIRTUALNA MOBILNOST

Za virtualno mobilnost veljajo enaka pravila kot za fizično. Pri
izboru za fizično mobilnost bodo imeli prednost tisti, ki so se v

VIRTUALNA MOBILNOST ZA
VABLJENE PREDAVATELJE

obliki priprave na mobilnost najprej udeležili virtualne
mobilnosti.
Strokovnjake/delodajalce iz tujine je mogoče povabiti na
virtualno mobilnost in jih npr. vključiti na predavanja. Tako kot pri
fizični mobilnosti za poučevanje tudi za gostujoče predavatelje ni
določeno minimalno število ur poučevanja.

Udeleženec je v primeru fizičnih mobilnosti upravičen do dotacije, ki je namenjena (so)financiranju
stroškov prevoza in bivanja v tujini. V kolikor bo prijavljenih oseb več kot je mest, bomo upoštevali
kriterije:
- predhodna udeležba na virtualni mobilnosti (kot oblika priprave na mobilnost),
- redna zaposlitev na BIC Ljubljana,
- prednost imajo osebe, ki se mobilnosti še niso udeležile,
- prednost imajo osebe pri katerih bo iz vsebine predlagane mobilnosti razvidna povezava z
njegovim/njenim strokovnim razvojem ter razvojem naših izobraževalnih programov (kar je
opredeljeno v razvojnem načrtu zavoda in načrtu internacionalizacije zavoda BIC Ljubljana).
- na izbor bodo vplivale že vzpostavljene internacionalne aktivnosti.
Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog/usposabljanja, ki ga bo opravljal
gostujoči kandidat, kar potrdi s podpisom Sporazuma za usposabljanje (Erasmus+ Staff mobility for
training) oziroma Sporazuma za poučevanje (Erasmus + Staff mobility for Teaching) pred začetkom
obdobja mobilnosti. Organizacijo poti in namestitve urejate v sodelovanju s projektno pisarno BIC
Ljubljana.
Zneski dotacije glede na državo mobilnosti
Država gostiteljica
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska,
Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija,
Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija,
Republika Makedonija, Turčija, Srbija

Znesek na dan v
EUR
180 €
160 €
140 €

Izračun dotacije za pot glede na oddaljenost gostujoče institucije (na udeleženca)
Razdalje
Znesek
od 0 do 99 km:
20 EUR
od 100 do 499 km:
180 EUR
od 500 do 1999 km:
275 EUR
od 2000 do 2999 km: 360 EUR
od 3000 do 3999 km: 530 EUR
od 4000 do 7999 km: 820 EUR
8000 km in več
1500 EUR

Upravičeni stroški so:
Dotacija za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino
Dotacija za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do destinacije
mobilnosti na dan prihoda in odhoda.
*možno je zaprositi za izreden dodatek k znesku za pot v višini 180€, če bi dragi notranji stroški (prevoz znotraj države
mobilnosti) presegali 225€.V tem primeru se zahteva utemeljitev za tako pot in dokazila o udeležbi in stroških. Za dodatek je
potrebno zaprositi vnaprej, saj je potrebna predhodna odobritev nacionalne agencije (na podlagi ustreznih dokazil).

Po porabi sredstev BIC Ljubljana za lastne projekte mobilnosti, lahko za osebje pridobimo sredstva za
mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ.
Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti
VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. Na
omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti
sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.
Prijava
Prijavo pošljite na e-mail erasmusplus@bic-lj.si ter vključite obrazložitev, kakšne vrste mobilnost vas
zanima, okvirno v katerem terminu in kam bi želeli. Utemeljite tudi kakšna bo dodana vrednost vaše
mobilnosti za vas in za BIC Ljubljana, navedite okvirno vsebino programa, pričakovane rezultate in
učinek na profesionalnem razvoju in kompetencah študentov domače in tuje institucije.
Prejete prijave bodo preglede direktorica BIC Ljubljana, ravnateljica VSŠ in koordinatorka Erasmus+.
Prijave sprejemamo do porabe sredstev.

