
  

      

 

 

 

 

 

V okviru javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018, ki se 

izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za 

boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do 

vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 

priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile 

ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem 

pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja 

ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh 

izobraževalnega sistema, ter je sofinanciran iz sredstev Evropske unije – Evropskega 

socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Fakulteta za 

informacijske študije v Novem mestu  (v nadaljevanju FIŠ) objavlja  

   

RAZPIS ZA MOBILNOST DELAVCEV  

Z NAMENOM IZVAJANJA PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 

   

Rok prijave: 21.11.2017 

   

Izmenjava učnega osebja se nanaša na izmenjavo učnega osebja visokošolskih 

institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na tuji instituciji.  

   

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni, ki imajo najmanj 50% delovnega razmerja na FIŠ.  

Udeleženci morajo biti zaposleni na FIŠ (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o 

delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno najmanj 

50%).  Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu 

oziroma organizaciji mora predložiti potrdilo te organizacije, da za isto mobilnost ni 

prejel sofinanciranja drugega delodajalca. 
 

Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko traja od najmanj 3 (treh) mesecev 

do največ 6 (šest) mesecev skupaj. V času mobilnosti mora slovenski visokošolski učitelj 

na tuji visokošolski instituciji sodelovati v organiziranem študijskem procesu 

(predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo, neposredno delo s študenti 

ipd.) skupno najmanj 36 ur v treh (3) mesecih, oziroma skupno najmanj 48 ur v štirih (4) 

mesecih, oziroma skupno najmanj 60 ur v (5) petih mesecih in skupno najmanj 72 ur v 

šestih (6) mesecih. Za dinamiko izvedbe sodelovanja se soglasno dogovorita slovenski 

visokošolski učitelj in tuja visokošolska institucija. Preostali čas na tuji visokošolski instituciji 

slovenski visokošolski učitelj nameni posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na 

pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, 

pripravi skupnih študijskih programov ipd.), raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih 

projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.), drugemu strokovnemu delu in 

drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu 

sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.). 

Upravičenec ob zaključku operacije v končnem poročilu poroča, kako bo pridobljeno 

znanje in izkušnje ter dobre prakse prenesel v pedagoški proces na slovenskem 
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visokošolskem zavodu – na katerem je zaposlen oziroma iz katerega je odšel na 

mobilnost na tujo visokošolsko institucijo  

ter poroča o izvedenih drugih aktivnostih v okviru mobilnosti (npr. načrtovanje 

nadaljnjega medinstitucionalnega sodelovanja in sklepanje strateških partnerstev, 

promocija slovenskega visokošolskega zavoda in študijskih programov ipd.). 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene od 27. novembra 

2017 do najkasneje 2. julija 2018. 

 

V okviru prijave je obvezno priložiti vabilo tuje visokošolske ustanove, kjer želi prijavitelj 

opraviti mobilnost.  Kot vabilo ustreza formalen dokument ali elektronsko sporočilo, iz 

katerega je razvidno ime visokošolskega učitelja, ki se prijavlja na ta razpis, ime tuje 

visokošolske ustanove, ter kontaktne osebe na tuji visokošolski ustanovi. 

 

Mobilnost je mogoče opravljati izključno na eni od tujih visokošolskih ustanov, 

navedenih v operaciji 'Koncept Sistema za podporo internacionalizaciji in prenosu 

znanja (SiPIP)', ki je predmet pogodbe št. 3330-17-539029. 

Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom 

obdobja mobilnosti strinjati s programom predavanj, ki jih bodo opravljali gostujoči 

učitelji.    

Če bo na razpis prispelo več prijav, kot bo sofinanciranih mobilnosti oz. razpoložljivih 

sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet 

(najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo 

upošteval kriterij pod točko 2 ): 

1.) prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič (pri številu prijav posameznika se 

štejejo tudi prijave, ki kasneje niso bile realizirane), 

2.) prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej, 

 

Kriteriji za izbor so definirani na podlagi usmeritev vodstva fakultete glede na razvojne 

in strateške dokumente fakultete.  

 

O izboru na predlog Komisije za mednarodne izmenjave (KMI) odloča dekan.  

   

Projekt Mobilnost financira stroške kot definirano v razpisu »Mobilnost slovenskih 

visokošolskih učiteljev 2017-2018«.  

 

Rezultati razpisa bojo predvidoma določena najkasneje v treh dneh po končanju 

razpisa. Prijavljeni bodo o tem obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v 

prijavnem obrazcu. 

 

   

FIŠ bo prijave zbiral do 21.11.2017 . To je rok, ko mora prijava prispeti na naslov:   

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 

»Za MOBILNOST«  

Ljubljanska cesta 31a 
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8 000 Novo mesto 

 

Prijava se lahko vloži osebno v referatu fakultete ali pošlje na e-naslov: 

katarina.rojko@fis.unm.si, kjer v Zadevo vpišete »Mobilnost izmenjava 2017/2018«. 

 

 

Razpis je objavljen na spletni strani http://www.fis.unm.si/,  na oglasni deski FIŠ in v VISu. 

 

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih mest, bo FIŠ prejemal 

dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev.  

 

 

Datum objave: 16. 11. 2017 

 

         prof. dr. Dejan Jelovac 

                                               dekan 
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