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V okviru programa ERASMUS+, Fakulteta za informacijske studije v Novem mestu (v
nadaljevanju FIS) objavlja
RAZPIS ZA IZMENJAVO DELAVCEV
Z NAMENOM USPOSABLJANA
ZA STUDIJSKO LETO 2019/2020
Rok prijave: 26.7.2019

lzmenjava delavcev z namenom usposabljanja se nanasa no izmenjavo delavcev z
namenom usposabljanja na tuji instituciji (training period).
Na razpis se lahko prijavijo:
zaposleni na FIS.
Sodelujoce drzave so clanice Evropske unije, lslandija, Liechtenstein, Norveska, Turcija
in Makedonija.

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva in ne vec kot 2 meseca, v kar
ni zajet cos potovanja.
Priporocilo programa je, da mobilnost traja vsaj 5 dni zato, da se zagotovi pomemben
prispevek k programu poucevanja in mednarodnem sodelovanju na instituciji
gostiteljici.
Na razpis je mozno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene od 1. avgusta 2019
do najkasneje 30. septembra 2020.

lzmenjave zaposlenih se lahko izvajajo na partnerski visokosolski instituciji v tujini. To so
tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za
mobilnost osebja za namen poucevanja v tujini za ustrezno studijsko leto in ustrezno
studijsko podrocje. Zaposleni lahko tudi sami predlagajo visokosolski zavod za
izmenjavo, s katerim FIS, ce je v interesu obeh fakultet, podpise bilateralno pogodbo.
V tern primeru mora zaposleni v Mednarodno pisarno dostaviti ustrezno izpolnjen
obrazec OBR-st-051-Bilateralna pogodba.
Partnerska visokosolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred zacetkom
obdobja mobilnosti strinjati s programom usposabljanja.
lzmenjava z namenom usposabljanja zaposlenih (STT) se izvaja na podlagi Pravllnika
o mednarodnih izmenjavah:

Ce bo na razpis prispelo vec prijav, kot je se preostalih prostih mest oz. razpolozljivih
sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet
(najprej se bo uposteval kriterij, naveden pod tocko 1; ce bo vec prijav, se bo
uposteval kriterij pod tocko 2 itn.):
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