V okviru programa ERASMUS+, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v
nadaljevanju FIŠ) objavlja
RAZPIS ZA IZMENJAVO DELAVCEV
Z NAMENOM USPOSABLJANJA
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
Rok prijave: 30. 9. 2021
Izmenjava delavcev z namenom usposabljanja se nanaša na izmenjavo delavcev z
namenom usposabljanja na tuji instituciji (training period).
Na razpis se lahko prijavijo:
- zaposleni na FIŠ.
Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška,
Turčija, Republika Severna Makedonija, Združeno kraljestvo in Srbija.
Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva in ne več kot 2 meseca, v kar
ni zajet čas potovanja.
Priporočilo programa je, da mobilnost traja vsaj 5 dni zato, da se zagotovi pomemben
prispevek k programu poučevanja in mednarodnem sodelovanju na instituciji
gostiteljici.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene najkasneje do 30.
septembra 2022.
Izmenjave zaposlenih se lahko izvajajo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. To so
tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za
mobilnost osebja za namen poučevanja v tujini za ustrezno študijsko leto in ustrezno
študijsko področje. Zaposleni lahko tudi sami predlagajo visokošolski zavod za
izmenjavo, s katerim FIŠ, če je v interesu obeh fakultet, podpiše bilateralno pogodbo.
V tem primeru mora zaposleni v Mednarodno pisarno dostaviti ustrezno izpolnjen
obrazec OBR-št-051-Bilateralna pogodba.
Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom
obdobja mobilnosti strinjati s programom usposabljanja.
Izmenjava z namenom usposabljanja zaposlenih (STT) se izvaja na podlagi Pravilnika o
mednarodnih izmenjavah:
Če bo na razpis prispelo več prijav, kot je še preostalih prostih mest 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 itn.):

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,
3.) vključevanje služb, ki še niso sodelovale v programu.
Kriteriji za izbor so definirani na podlagi priporočil Evropske komisije za program
Erasmus+ in na podlagi usmeritev vodstva fakultete glede na razvojne in strateške
dokumente fakultete.
O izboru na predlog Komisije za mednarodne izmenjave (KMI) odloča dekan.
Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.
Stroške izmenjave nad Erasmus+ dotacijo v zvezi bivanjem v tujini v času izmenjave
krije zaposleni iz drugih virov (projekti) ali sam. Možne so tudi ERASMUS+ mobilnosti z
»zero grant«, kar pomeni, da vse stroške izmenjave krije zaposleni sam.
Višina dotacije in odobreni dnevi mobilnosti se vsako leto spreminjajo in so odvisni od
višine odobrenih sredstev Nacionalne agencije CMEPIUS.Višina in število odobrenega
zneska dotacije po posameznem zaposlenem bosta predvidoma določena
najkasneje v oktobru 2021. Prijavljeni bodo o tem obveščeni na elektronski naslov, ki
ga bodo navedli v prijavnem obrazcu.
Pri celotnem postopku se uporabljajo določila iz Pravilnika o mednarodnih
izmenjavah.
FIŠ bo prijave zbiral do 30. 9. 2021. To je rok, ko mora prijava prispeti na naslov:
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

»Za ERASMUS+«
Ljubljanska cesta 31a
8 000 Novo mesto
Prijava se lahko vloži osebno v referatu fakultete ali pošlje na e-naslov:
erasmus@fis.unm.si, kjer v Zadevo vpišete »Erasmus izmenjava z namenom
usposabljanja 2020/2021«.
Več informacij: erasmus@fis.unm.si
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.

prof. dr. Matej Makarovič,
dekan

2

