
RAZPIS ZA MOBILNOST OSEBJA ZA NAMEN USPOSABLJANJA V OKVIRU 

PROGRAMA ERASMUS+  

 

1.) VSEBINA RAZPISA 

 

Izobraževalni center Memory, d.o.o. objavlja razpis za mobilnost osebja, in sicer za: 

- 5 oseb, 

- Izvedba mobilnosti je možna do vključno 31.5.2020. 

 

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je 

Izobraževalnemu centru Memory odobril sredstva za sofinanciranje mobilnosti osebja za 

namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ (»Staff mobility for training«).  

 

2.) SPLOŠNO O PROGRAMU ERASMUS + 

 

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) omogoča pedagoškemu 

in nepedagoškemu osebju v  Izobraževalnem centru Memory, d.o.o.,  možnost usposabljanja 

na visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah iz programskih držav.  

Mobilnost se lahko izvaja v sodelujočih državah, tj. v vseh državah članicah Evropske Unije, 

Liechtensteinu, Turčiji, na Norveškem, Islandiji in Makedoniji. Osebje lahko izvaja mobilnost 

na katerikoli sodelujoči državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država prebivališča. 

Cilji mobilnosti za posameznike so: 

- boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevane, 

usposabljanje, mladinsko delo itd.); 

- širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja 

in mladine po vseh državah; 

- okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega 

sodelovanje v izobraževalnih organizacijah; 

- večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, 

dijakov, učečih se odraslih, mladih; 

- boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti in odzivanje nanjo; 

- več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj; 

- izboljšano znanje tujih jezikov; 

- okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu. 

 

3.) OBDOBJE TRAJANJA MOBILNOSTI 

 

Trajanje mobilnosti je v povprečju od 5 do 7 dni, odvisno od organizatorja. 

Vse izmenjave se morajo zaključiti do vključno 31.5.2020. 

 

4.) FINANČNA  DOTACIJA 

 

Erasmus finančna dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja. Višina 

ERASMUS dotacije za mobilnost osebja v tujini je odvisna od države gostiteljice in trajanja 

mobilnosti. 



 
 

Prispevek k potnim stroškom za mobilnost osebja ter študentov, ki jih pošiljajo organizacije 

pošiljateljice iz najbolj odda oddaljenih držav in regij programa ter čezmorskih držav in 

ozemelj, znaša:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opozorilo: 'Razdalja potovanja' je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja aktivnosti, 

medtem ko 'znesek' pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj. 

Za določitev razdalje poti mora upravičenec navesti dolžino enosmerne poti z uporabo 

spletnega kalkulatorja razdalj, ki je na voljo na spletni strani Komisije: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  

 

5.) POSTOPEK PRIJAVE 

 

Kandidat se preko objavljenih dogodkov prijavi na izbrano mobilnost. Prijave so možne preko 

različnih baz (primeri): 

- http://staffmobility.eu/staff-week-search 

- https://dorea.org/erasmuscourses/ 

- http://shipcon.eu.com/upcoming-courses/ 

 

Kandidati imate možnost prijave v času od oktobra 2019 do maja 2020 oz. do zapolnitve 

razpoložljivih mest za mobilnost. Izvedba mobilnosti se mora zaključiti do 31.5.2020. 

 

6.) IZBOR KANDIDATOV 

V kolikor bo na razpis v roku prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih 

sredstev, bo Komisija za mobilnost (Izobraževalnega centra Memory) prednost dala 

prijaviteljem, ki: 

- se izmenjave še nikoli niso udeležili; 

- bodo že imeli dogovorjeno mobilnost; 

- prvi oddajo prijavo; 
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- izkazujejo motiviranost z motivacijskim pismom. 

 

 

7.) OBRAZCI  

Obrazci, ki morajo biti izpolnjeni pred mobilnostjo: 

- Mobility Agreement - Staff Mobility For Training 

- Sporazum o nepovratnih sredstvih za mobilnost osebja za poučevanje in  

usposabljanje  

 

Obrazce prejmete v referatu šole.  

 

 

V Kopru, 1.10.2019               Komisija za mobilnost:  

 

mag. Janja Turk 

Erasmus koordinatorica 


