Javni razpis:
Mobilnost slovenskihJavni
visokošolskih
razpis: učiteljev 2018-2021
Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018
Informativni dan
18. 7. 2018 ob 10. uri
Informativni dan
17. 5.
2017,ob
10.
uri
Damjana
Herman
Petra
Arčan
Damjana Herman

Javni razpis za izbor operacij
delno financira Evropska unija,
in
sicer
iz
Evropskega
socialnega sklada. Javni razpis
za izbor operacij 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.

Predmet
javnega razpisa

je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih
visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih
zavodih (v nadaljevanju: slovenski visokošolski učitelji) z
namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem
procesu na tujih visokošolskih institucijah (na
akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki
izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in
tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021.

Mobilnosti slovenskih
visokošolskih učiteljev
morajo biti prijavljene
ter izvedene na
akreditiranih tujih
univerzah in
visokošolskih zavodih,
ki izvajajo akreditirane
študijske programe
prve, druge in tretje
stopnje

Podatek o akreditiranosti institucije in programa priskrbi prijavitelj
sam. Npr. preko spletne strani:
http://www.enic-naric.net/recognised-heis.aspx.
V primeru, da institucije ni mogoče najti, naslovite na ENIC-NARIC center:
enicnaric-slovenia.mvzt@gov.si
e-pošto, ki mora vsebovati:
- polno ime institucije (v izvornem jeziku) s spletno povezavo in
- ime programa (v izvornem jeziku) s spletno povezavo.
ENIC-NARIC center podaja informacije o akreditiranosti tujih visokošolskih institucij in
študijskih programov skladno z informacijami, ki so objavljene ali pridobljene v času
poizvedbe. Zaradi morebitnih nedoslednosti v navedenih bazah, sprememb pri dejanskem
izvajanju tujega izobraževanja, sprememb v tuji ali slovenski visokošolski zakonodaji oziroma
drugih nepričakovanih okoliščin, ta informacija ni zagotovilo, da bo določeno izobraževanje v
postopku vrednotenja izobraževanja primerljivo s slovenskim šolskim sistemom skladno z
Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11-popr. in
109/12).

http://www.enic-naric.net/recognised-heis.aspx

Na desni strani je mogoče izbrati državo, iskanje nadaljujete pod naslovom "Recognised higher education institutions"

- Združeno kraljestvo velika Britanija in severna Irska:
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/recognisedbodies
- ZDA:
http://www.chea.org/4DCGI/cms/review.html?Action=CMS_Document&DocI
D=32&MenuKey=main
- Avstrija:
https://wissenschaft.bmwfw.gv.at/fileadmin/user_upload/wissenschaft/hochs
chulwesen/postsek_bildungseinrichtungen.pdf
- Nemčija: https://www.hochschulkompass.de/

Predmet
javnega razpisa

Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko
traja:
od najmanj 3 (treh) mesecev
do največ 6 (šest) mesecev skupaj.

Predmet
javnega razpisa

V času mobilnosti mora slovenski visokošolski učitelj na
tuji visokošolski instituciji
sodelovati v organiziranem študijskem procesu
(predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo),
skupno najmanj:
36 ur v treh (3) mesecih,
48 ur v štirih (4) mesecih,
60 ur v (5) petih mesecih in
72 ur v šestih (6) mesecih.
Za dinamiko izvedbe sodelovanja se soglasno dogovorita
slovenski visokošolski učitelj in tuja visokošolska
institucija.

Predmet javnega
razpisa
Aktivnost:
sodelovanje
slovenskih
visokošolskih
učiteljev v
organiziranem
študijskem procesu
na tuji visokošolski
instituciji

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.).

Namen javnega
razpisa

nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju
slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih
pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter
njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na
tujih visokošolskih institucijah
Vplivati na:
spremembe in posodobitve
visokošolskih zavodih,

pedagoškega

procesa

na

slovenskih

posredno izboljšati kompetence študentov in zaposljivost diplomantov,
povečati
prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v
mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih
kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.

Cilj javnega
razpisa

Skladno z Operativnim programom za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je
primarni cilj tega javnega razpisa izboljšanje
mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na
izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s
čimer se spodbuja prožne oblike učenja, ipd.

2.128.536,98 EUR

Vrednost
javnega razpisa

za KRZS 61 % skupne razpoložljive vrednosti v višini
največ do 1.298.407,56 EUR
za KRVS 39 % skupne razpoložljive vrednosti v višini
največ do 830.129,42 EUR

upravičenost stroškov od 1. 9. 2018 do vključno 30. 6.
2021

Trajanje javnega
razpisa

rok za dokončanje projekta (zaključek aktivnosti) je
najkasneje do 30. 6. 2021
upravičenost izdatkov od 1. 9. 2018 do vključno dne
31. 7. 2021

Posamezni
pogoje:
1.

Pogoji za
kandidiranje
na javnem
razpisu
Osnovni pogoji
(točka 3.1)

2.

prijavitelj

mora

izpolnjevati Dokazila

je visokošolski zavod, ki je vpisan v Evidenčni in Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ, ki ga vodi
analitski informacijski sistem visokega šolstva v ministrstvo.
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) in
izvaja javno veljavne študijske programe, vpisane v
eVŠ.
je imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014-2020. Izpolnjevanje pogoja bo preverjalo ministrstvo v seznamu
Pogoj se bo preverjal na spletni strani CMEPIUS-a in EK, kjer so seznami
visokošolskih zavodov z Erasmus listino: https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/erasmus-charter_en.

3.

visokošolskih zavodov z Erasmus listino, ki ga vodi
CMEPIUS in EK.

ima v študijskem letu 2017/2018 vpisane študente v Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ, ki ga vodi
javnoveljavnih študijskih programih.

Podatki o vpisanih

ministrstvo.

študentih so zajeti iz eVŠ za študijsko leto 2017/2018 (stanje na dan 30. 10.
2017)

4.

za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca) ter
dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v preverjanje s strani ministrstva. Dostopno na: spletni strani
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni Službe vlade RS za
postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov razvoj in evropsko kohezijsko politiko in s programom Erar
iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev (http://erar.kpk-rs.si/).
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.

5.

ima na dan oddaje vloge na javni razpis skladno z Potrdilo FURS-a, Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega
veljavno zakonodajo poravnane vse davke, obrazca). Ministrstvo bo Potrdilo FURS-a pridobilo po uradni
dolžnosti. Za ta namen prijavitelj podpiše izjavo, ki je opredeljena
prispevke in druge dajatve.
v točki 8 Izjave prijavitelja prijavnega obrazca.

POGOJI
KANDIDIRANJA NA
JAVNEM RAZPISU
Prijavitelj
(točka 3.2 javnega
razpisa)

Posamezni prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski
zavod) lahko odda le eno (1) vlogo na javni razpis.
V vlogi lahko prijavitelj predlaga do največ štiri (4)
slovenske visokošolske učitelje za mobilnost na tuji
visokošolski instituciji.

POGOJI
KANDIDIRANJA NA
JAVNEM RAZPISU
Prijavitelj
(točka 3.2 javnega
razpisa)

Samostojni visokošolski zavod lahko predlaga do
štiri (4) slovenske visokošolske učitelje za celotni
zavod.
Za posamezno univerzo je število slovenskih
visokošolskih učiteljev za mobilnost na tuji
visokošolski instituciji, ki jih lahko prijavi v vlogi,
določena s številom članic univerze in največjim
številom slovenskih visokošolskih učiteljev za
mobilnost na tuji visokošolski instituciji, ki jih določa
javni razpis.
(Prenos mobilnosti števila slovenskih visokošolskih učiteljev- velja samo za univerze)

V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega
možnega števila štirih (4) slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost
na tuji visokošolski instituciji, lahko z izjavo (priloga 3.4 prijavnega
obrazca) odstopi od predpisanega maksimalnega števila slovenskih
visokošolskih učiteljev za mobilnost oziroma izjavi, da se odpoveduje
izvajanju določenega števila mobilnosti slovenskih visokošolskih
učiteljev, zagotoviti pa mora vsaj dve (2) mobilnosti slovenskega
visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji ipd..

Vsebinski pogoji za mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja:

Prijavitelj mora v vlogi,
v skladu z namenom
javnega razpisa, za
vsako
načrtovano
mobilnost slovenskega
visokošolskega učitelja
dokazati izpolnjevanje
naslednjih vsebinskih
pogojev
(točka 3.3 javnega
razpisa)

1. Slovenski visokošolski učitelj je tisti, ki ima na dan objave
javnega razpisa državljanstvo Republike Slovenije in ki stalno
ali začasno biva v Republiki Sloveniji .
2. Slovenski visokošolski učitelj je tisti, ki ima v času trajanja
mobilnosti na tuji visokošolski instituciji veljaven naziv
visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor in redni
profesor ter lektor) in je pri prijavitelju v delovnem razmerju za
najmanj polovični delovni čas.
3. V kolikor je zaposleni slovenski visokošolski učitelj hkrati v
delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu, ne sme
nastopiti v vlogi drugega prijavitelja za isto mobilnost .
Izpolnjevanje vsebinskih pogojev iz vloge bo prijavitelj izkazoval z izjavo (točka 8 Prijavnega obrazca),
upravičenec pa v okviru doseženih rezultatov in predpisanih dokazil za izkazovanje upravičenosti
stroškov na operaciji.

Navodila za
pripravo vloge
(Priloga 4
razpisne
dokumentacije)

Navodila za pripravo vloge na javni razpis Formalno popolna vloga
(izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci ter dokazila):
Prijavni obrazec !! in priloge k prijavnemu obrazcu:
•

3. Priloge k prijavnemu obrazcu

•
Finančni načrt operacije
s časovno dinamiko
3. Priloge
k3.1prijavnemu
obrazcu:
•
•

3.2 Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 prijavnega obrazca
3.3 Strateški dokument/i (v kolikor ima prijavitelj že oblikovane/ga in sprejete/ga)
3.4 Izjava/e članic/e univerze (velja samo v primeru, ko je prijavitelj univerza; izjavo izpolni vsaka
članica sama, ki se odpoveduje izvajanju mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev)

3.1 Finančni načrt operacije s časovno dinamiko !!
3.2 Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 prijavnega !!
obrazca
3.3 Strateški dokument/i (v kolikor ima prijavitelj že
oblikovane/ga in sprejete/ga)
3.4 Izjava/e članic/e univerze (velja samo v primeru, ko je
prijavitelj univerza; izjavo izpolni vsaka članica sama, ki se
odpoveduje izvajanju mobilnosti slovenskih visokošolskih
učiteljev)

UPRAVIČENI
STROŠKI
javnega
razpisa so:

Standardni strošek na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE) za
organizacijsko podporo mobilnosti slovenskih visokošolskih
učiteljev na tujih visokošolskih institucijah (v nadaljnjem
besedilu: SSE za organizacijsko podporo mobilnosti) in
SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja
na tuji visokošolski instituciji, ki vsebuje:
SSE za strošek bivanja – individualna podpora za stroške
neposredno povezane z bivanjem slovenskih visokošolskih
učiteljev med aktivnostjo (v nadaljnjem besedilu: SSE za strošek
bivanja)
SSE za potne stroške

Dodelitev glede na število Znesek
udeležencev mobilnosti

SSE za
organizacijsko
podporo
mobilnosti

SSE za
organizacijsko
podporo
mobilnosti

V primeru mobilnosti med
državami Progama:
• do 100. udeleženca
350,00 EUR na udeleženca
• po 100. udeležencu
200,00 EUR na dodatnega
udeleženca
V primeru mobilnosti med
državami Programa in
partnerskimi državami

350,00 EUR na udeleženca

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev se predvideva v Državah članicah
Evropske Unije (EU) Programa Erasmus+, Vodnik za prijavitelje, različica 1(2018):
25. 10. 2017.

SSE za
organizacijsko
podporo
mobilnosti
Rezultat/
Vzpostavitev in
izvedena
mobilnost

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec Obračun SSE za organizacijsko
podporo mobilnosti (Priloga 7 razpisne
dokumentacije) z evidenco mobilnosti (poimenski
seznam slovenskih visokošolskih učiteljev) v
obdobju poročanja;
Potrdilo
drugega/drugih
visokošolskega/ih
zavoda/ov, da oseba za isto mobilnost ni prejela
sofinanciranja
s
strani
drugega/ih
visokošolskega/ih zavoda/ov (samo v primeru, če
je slovenski visokošolski učitelj zaposlen pri dveh ali
več različnih visokošolskih zavodih);
Poročilo upravičenca o izvedenih aktivnostih na
operaciji.

SSE za izvedbo
mobilnosti
slovenskega
visokošolskega
učitelja na tuji
visokošolski
instituciji
vsebuje

SSE za strošek bivanja

Skupine držav
gostiteljic
SSE za strošek
bivanja

A
B
C
D

Znesek (v EUR)
na dan za
udeleženca
126,00 EUR
112,00 EUR
98,00 EUR
126,00 EUR

Stroški bivanje slovenskega visokošolskega učitelja se
podaljšajo za dva dni za pot.
Upravičene države iz skupin A, B, C in D so navedene na str.12 in 13 javnega
razpisa.

SSE za izvedbo
mobilnosti
slovenskega
visokošolskega
učitelja na tuji
visokošolski
instituciji
vsebuje:

SSE za potne stroške
Razdalje v kilometrih (km –
enosmerne poti)

SSE za
potne
stroške

Znesek v EUR udeleženca (za
povratno pot)

Za razdalje od 10 do 99 km

20,00 EUR

Za razdalje od 100 do 499 km

180,00 EUR

Za razdalje od 500 do 1.999 km

275,00 EUR

Za razdalje od 2.000 do 2.999 km

360,00 EUR

Za razdalje od 3.000 do 3.999 km

530,00 EUR

Za razdalje od 4.000 do 7.999 km

820,00 EUR

Za razdalje 8.000 km ali več

1.500,00 EUR

Za izračun višine stroška poti je potrebno uporabiti kalkulator razdalj, ki ga podpira Evropska komisija in
je dostopen na povezavi:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

SSE za izvedbo
mobilnosti
slovenskega
visokošolskega
učitelja
Rezultat/
Vzpostavljena
in izvedena
mobilnost

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec Obračun SSE za izvedbo mobilnosti
slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski
instituciji (Priloga 8 razpisne dokumentacije);
Dokazila o izvolitvi v naziv slovenskega visokošolskega učitelja,
ki se je udeležil mobilnosti (sklep oz. odločba oz. druga
ustrezna listina);
Dogovor med upravičencem, slovenskim visokošolskim
učiteljem in tujo visokošolsko institucijo ali drug vsebinsko
ustrezen dokument tuje visokošolske institucije;
Izpis poti »Distance calculator«;
Časovnica oz. mesečno poročilo o opravljenem delu na tuji
visokošolski instituciji;
Potrdilo tuje visokošolske institucije, da so bile opravljene vse
aktivnosti iz dogovora;
Pogodba o zaposlitvi visokošolskega učitelja, ki se je udeležil
mobilnosti.

KAZALNIKI
1. Programsko specifični kazalniki
1.1 Programsko specifični kazalniki učinka

SPREMLJANJE
IN POROČANJE

(Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte)

1.2 Programsko specifični kazalniki rezultata
(Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik
učenja) - Prijavni obrazec točka 7 in točka 9.

2. Skupni kazalniki učinka o udeležencih
2.1 Skupni kazalniki učinka za udeležence (pridobiti ob vstopu
udeleženca v operacijo) – Priloga 7 Navodil MIZŠ za izvajanje operacij
EKP)

SPREMLJANJE
IN POROČANJE

ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO
Upravičenec posreduje ministrstvu Zahtevek za
izplačilo (v nadaljevanju: ZzI) z obveznimi prilogami
praviloma do 15. v mesecu po zaključku vsakega
trimesečnega obdobja oziroma po zaključeni/h
mobilnosti/h slovenskega/ih visokošolskega/ih
učitelja/ev (predvidoma do 15. januarja, 15. aprila,
15. junija, rok za predložitev zadnjega zahtevka za
izplačilo za tekoče koledarsko leto je praviloma do
15. septembra tekočega koledarskega leta).
Rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo v
okviru operacije pa je 15. 9. 2021.
KONČNO POROČILO

3. 9. 2018 do 12. ure
ROK ZA
ODDAJO
VLOG

Opremljenost vloge (Priloga 5 RD)
odpiranje vlog 4. 9. 2018 ob 10. uri
(ne bo javno)

OBVEZNO
BRANJE

Pri izpolnjevanju prijavnega obrazca in vseh prilog je
potrebno upoštevati predvsem:
Javni razpis in razpisna dokumentacija,
Navodila za pripravo vloge na javni razpis,
Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem
besedilu: navodila ministrstva),
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških),
Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA.

Ministrstvo bo
odgovorilo na pogosta
vprašanja, ki bodo
prispela oz. bodo
zastavljena telefonsko
do 27. 8. 2018 do 10.30
ure, na vprašanja, ki
bodo prispela kasneje,
ministrstvo ne bo
odgovarjalo.

Potencialni prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije
na elektronskem naslovu: damjana.herman@gov.si ,ali
pokličete na telefonsko številko 01 478 4691 (Damjana
Herman), in sicer ob torkih in četrtkih med 8.30 in 10.30
uro.
V obdobju od 1. 8. 2018 do 22. 8. 2018 vas prosimo, da
vprašanja dodatno posredujete tudi na elektronski
naslov petra.arcan@gov.si, ali pokličete na telefonsko
številko 01 478 4608 (Petra Arčan), in sicer ob torkih in
četrtkih med 8.30 in 10.30 uro.
Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih
spletnih straneh.

Vprašanja?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport je objavilo odgovore na prejeta
vprašanja za Javni razpis Mobilnost
slovenskih visokošolskih učiteljev 20182021, dne 11. 7. 2018 pod objavo
predmetnega javnega razpisa 544287/2018/13 oz. na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_
in_razpisi/javni_razpisi/ (rubrika Javne
objave in razpisi / Javni razpisi)

