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RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) 

Program Erasmus +, KA1 - mobilnost osebja z namenom poučevanja v tujini 
 

V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1,  GEA College – Fakulteta za podjetništvo, razpisuje 3 prosta 
mesta (skupno trajanje v dolžini 18 dni) za mobilnost osebja z namenom poučevanja med programskimi 
državami. 

 
Cilj aktivnosti je poučevanje na tuji partnerski inštituciji, ki je nosilka Erasmus listine (ECHE). Namen je 
izmenjava izkušenj v poučevanju, prenos dobrih praks, … Del mobilnosti sestavljajo tudi dogovori za sodelovanje 
v prihodnosti. Minimalno mora izbrani kandidat v tujini predavati 8 ur.  
 

Upravičeno obdobje mobilnosti: 
Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva, v kar ni zajet čas potovanja,  z zaključkom do 31. maja 
2018.  
 

Kdo se mobilnosti lahko udeleži: 
Prijave na razpis lahko oddajo vsi sodelavci GEA College - FP v študijskem letu 2016/2017, ki imajo pedagoški naziv 
in so na GEA College – FP v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih ali imajo v študijskem letu 
2016/2017 sklenjeno pogodbo o delu ali pogodbo o poslovnem sodelovanju.  V kolikor mobilnost ne bo izvedena v 
študijskem letu 2016/17, bo izbrani kandidat moral dokazovati poslovno sodelovanje za namen predavanj na GEA 
College – FP  tudi kasneje, za čas obdobja mobilnosti. 
 

 

Kam v tujino lahko odidete: 
Prosta mesta se razpisujejo na podlagi podpisanih bilateralnih pogodb s partnerskimi institucijami iz tujine. 
Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine. Partnerske institucije s 
katerimi imamo podpisane pogodbe za mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja so trenutno naslednje:  
 

Belgija 

• Artevelde University College Ghent, Ghent, Belgija, http://arteveldehs.be – sodelovanje na 1. stopnji 

študija 

Češka 

• University of Finance and Administration, Praga, Češka,  http://www.vsfs.cz  –  sodelovanje na 1. in 2. 

stopnji študija 

• Newton College, a.s., Brno, Češka, www.newtoncollege.cz – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• UNICORN COLLEGE, Praga, Češka, unicorncollege.cz – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• Business Academy and Higher Professional School, Valašske Meziriči, Češka, www.oavm.cz – sodelovanje na 

1. in 2. stopnji študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 
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Danska 

• BA SOUTH WEST, Esbjerg, Danska, www.easv.dk – sodelovanje na 1. stopnji študija 

Finska 

• Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finska, www.lamk.fi – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• Novia University of Applied Sciences, Vaasa, Finska, www.novia.fi  – sodelovanje na 1. stopnji študija NOVO 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Francija 

• IPAC, Annecy, Francija,  http://www.ipac-france.com – sodelovanje na 1. stopnji študija (NOVO V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17: mobilnost možna tudi na njihovi inštituciji v Lyonu: 

MBway, www.mbway.com ) 

• Fondation La Mache, Lyon, Francija,  http://www.ecolelamache.org/international/program.html –

 sodelovanje na 1. in 2. stopnji študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Hrvaška 

• VERN´ University of Applied Sciences, Zagreb, Hrvaška, www.vern.hr – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• University College of Economics, Entrepreneurship and Management ˝Nikola Subic Zrinski˝, Zagreb, 

Hrvaška, http://www.zrinski.org –  sodelovanje na 1. in 2. stopnji študija 

• Visoka škola za poslovanje i upravljanje ˝Baltazar Adam Krčelić˝, Zaprešič, www.vspu.hr –  sodelovanje na 

1. in 2. stopnji študija 

• University of Split, Split, Hrvaška, www.efst.hr – sodelovanje samo na področju mobilnosti predavateljev  

SODELOVANJE ZA ŠTUDIJSKI LETI 2015/16 in 2016/17 

Italija 

• Universita` di Foggia, Foggia, Italija, www.unifg.it – sodelovanje na 1. stopnji študija 

Latvija 

• Baltic International Academy, Latvija, www.bsa.edu.lv –  sodelovanje na 1. in 2. stopnji študija NOVO V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Litva 

• International School of Law and Business, Vilna, Litva, www.ttvam.lt  – sodelovanje na 1. stopnji 

študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Madžarska 

• Budapest College of Management, Budapest, Madžarska, www.avf.hu – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• University of Pecs, Pecs, Madžarska, http://erasmus.pte.hu –  sodelovanje na 1. in 2. stopnji študija 
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Makedonija 

• University American College Skopje, Skopje, Makedonija, www.uacs.edu.mk –  sodelovanje na 1. in 2. 

stopnji študija 

Nemčija 

• Fachhochschule Erfurt, Erfurt, Nemčija, www.fh-erfurt.de – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• TH Mittelhessen University of Applied Sciences, Giessen, Nemčija, www.thm.de –  sodelovanje na 1. in 2. 

stopnji študija 

Poljska 

• University of Economics and Innovation in Lublin, Lublin, Poljska, www.wsei.lublin.pl – sodelovanje na 1. 

stopnji študija 

• Radom Academy of Economics, Radom, Poljska, wsh.pl – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• Higher Vocational School in Wloclawek, Wloclawek, Poljska, pwsz.wloclawek.pl – sodelovanje na 1. stopnji 

študija 

• Jan Zamoyski College of Humanities and Economics in Zamosc, Zamosc, Poljska, en.wshe.zamosc.pl  – 

sodelovanje na 1. stopnji študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

• Cuiavian University in Wloclawek, Wloclawek, Poljska, http://ksw.wloclawek.pl/pl/– sodelovanje na 1. in 2. 

stopnji študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Portugalska 

• Instituto Politecnico de Santarem, Santarem, Portugalska, esg.ipsantarem.pt – sodelovanje na 1. stopnji 

študija 

• Polytechnic Institute of Portalegre, Portalegre, Portugalska, www.ipportalegre.pt – sodelovanje na 1. in 2. 

stopnji študija 

• Instituto Superior de Comunicacao Empresarial, Lizbona, Portugalska, www.iscem.pt – sodelovanje na 1. in 

2. stopnji študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Romunija 

• »1 Decembrie 1918« University of Alba Iulia, Romania, www.uab.ro – sodelovanje na 1. in 2. stopnji 

študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Slovaška 

• Matej Bel University in Banska Bystrica – Faculty of Economics, Slovakia, www.ef.umb.sk  – sodelovanje na 

1. in 2. stopnji študija NOVO V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 

Španija 

• University of Zaragoza, Zaragoza, Španija, www.unizar.es – sodelovanje na 1. stopnji študija 
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Turčija 

• Çankaya University, Ankara, Turčija, www.cankaya.edu.tr –  sodelovanje na 1. in 2. stopnji študija 

• Anadolu University, Eskisehir, Turčija, www.anadolu.edu.tr – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• Yalova University, Yalova, Turčij, www.yalova.edu.tr – sodelovanje na 1. stopnji študija 

• Pamukkale University, Denizli, Turčija, www.pau.edu.tr –  sodelovanje na 1. in 2. stopnji študija 

 
 
 
 
Upravičena finančna sredstva:  
 

Maksimalna višina sredstev, ki jo lahko posameznik pridobi za posamezno mobilnost na podlagi tega razpisa je 876 
EUR. V izjemnih (upravičenih) primerih lahko na podlagi prošnje kandidata dekanja po dogovoru z direktorico izda 
sklep in se odobri dodatno financiranje. Kandidati morajo stroške planirati v naprej in samostojno pripraviti že v 
naprej izračun stroškov.  Najvišji znesek dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s 
slovensko zakonodajo se izplača dotacija v višini dejanskih stroškov (za bivanje in pot), vendar mora izbrani 
kandidat paziti, da ne preseže maksimalne višine sredstev, ki jo lahko pridobi.  

 

Upravičeni stroški so: 

 
• Dotacija za bivanje: dnevnice (samo za redno zaposlene predavatelje po Zakonu o delovnih razmerjih), 

namestitev, lokalni javni prevoz (avtobus, vlak, metro) in zdravstveno zavarovanje za tujino.  
• Dotacija za pot: javni prevoz od kraja bivanja do destinacije mobilnosti na dan prihoda in odhoda.  

 
Najvišji zneski Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti (določeni v okviru zneskov priporočenih s 
strani EK):  

 

 

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na 
povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  Na izračun ne vpliva 
način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz 
finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska: 

 

 
Država prejemnica 

največ ___ EUR/dan za dan mobilnosti (+ največ 2 
dni za pot) 

SKUPINA A 
Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Združeno kraljestvo 

 
100 EUR 

SKUPINA B 
Belgija, Bolgarija, Češka, Grčija, Francija, Italija, Ciper, 
Luksemburg, Madžarska, Avstrija, Poljska, Romunija, 
Finska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija 

 
88  EUR 

SKUPINA C 
  Nemčija, Španija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, 
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija 

 
75  EUR 

SKUPINA D 
Estonija, Hrvaška, Litva, Slovenija 

 
63  EUR 
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Vaša prijava na razpis mora vsebovati: 

• Vlogo v obliki dopisa, s katero izražate utemeljitev vaše mobilnosti – namen in destinacija mobilnosti (v 
slovenskem in angleškem jeziku); 

• življenjepis (v slovenskem in angleškem jeziku); 
• načrt predavanj (vsebina in obseg, cilji - v angleškem jeziku); 
• Preliminarni izračun stroškov poti. 

 
Dodatna, a ne nujna dokazila: 

• potrdilo o znanju tujega jezika (angleščina); 
• potrdilo o strokovnih znanjih. 

 
 
Oddaja vaše prijave:  
Prosimo, da oddate svojo prijavo, skupaj z dokazili, najkasneje do 15. decembra 2016 na naslov:  
GEA College – FP,  Dunajska 156,1000  Ljubljana, s pripisom: Erasmus+ 2016; mobilnost osebja z namenom 
poučevanja ali preko e-pošte na e-naslov:  urska.pahor-ulcar@gea-college.si  
 

Izbor kandidatov: 
Izbor kandidatov bo sprejet v sodelovanju med dekanjo GEA College - FP in predstojniki kateder.  
Prosimo vas, da oddate popolne vloge. Kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 
mesecu dni od zaključka sprejemanja prijav.  
 
Merila za izbor kandidatov/k za izmenjavo: 
 
Kriterij Vrednost kriterija 
1. Sodelovanje s šolo (aktivnejše delovanje, večja angažiranost, 
posebni doprinos, dosežki,…)  

40 % 

2.  Načrt predavanj 30% 
3.  Korist izmenjave za inštitucijo (vključevanje predavateljev, ki 
želijo razvijati skupne projekte in nadaljnje sodelovanje s partnersko 
inštitucijo)  

20 % 

4.  Mobilnost učiteljev, ki še niso bili na izmenjavi v tujini 10 % 
Skupaj: 100 % 

 
 
 
Z izbranimi kandidati se po izboru uredi vsa potrebna dokumentacija za izvedbo mobilnosti. Organizacija 
gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki jih bodo opravljali gostujoči učitelji (STA Erasmus+ Mobility 
agreement- Sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja) pred začetkom obdobja mobilnosti.  

 

 

 

Razdalja (po kalkulatorju) Najvišji znesek dotacije za pot 
100-499 KM 180  EUR 
500-1999  KM 275  EUR 
2000-2999  KM 360  EUR 
3000-3999  KM 530  EUR 
4000-7999  KM 820  EUR 
8000  KM 1100  EUR 

Več informacij; Vodnik za prijavitelje http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/10/erasmus-plus-
programme-guide_en_-version-2-of-07-01-2016.pdf  (Stran 48 in 49) 
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Priporočamo: 

– ogled posameznih internetnih strani tujih institucij 
– ogled internetnih strani: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/ , 

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/  
 
 
 
Mednarodna pisarna GEA College  
ERASMUS institucionalni koordinator 
Urška Pahor Ulčar, mag.posl.ved 
urska.pahor-ulcar@gea-college.si                          
 
Ljubljana, 14.11.2016        


