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RAZPIS ZA IZMENJAVE Z NAMENOM IZVAJANJA
PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI IN USPOSABLJANJA
ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA VŽU/ERASMUS
V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10
V okviru programa Evropske komisije za izmenjavo študentov in zaposlenih
ERASMUS, Univerza na Primorskem objavlja
razpis za izmenjave z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti
in usposabljanja zaposlenih v študijskem letu 2009/10.
Na razpis se lahko prijavijo zaposleni na Univerzi na Primorskem (UP), ki so:
1. na UP v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni
za določen/nedoločen čas, polno ali delno) ali
2. delajo na UP, na podlagi podjemne oziroma avtorske pogodbe in niso hkrati v
delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni
šoli in
3. so državljani Republike Slovenije oz. imajo stalno bivališče ali status begunca v
Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU.
Izmenjave zaposlenih se lahko izvajajo v vseh državah članicah EU, Islandiji,
Liechtensteinu, Norveški in Turčiji, na visokošolskih zavodih, s katerimi ima UP ali
posamezna članica UP sklenjen bilateralni Erasmus sporazum.
Usposabljanje zaposlenih se lahko izvaja tudi v katerokoli organizaciji oz.
podjetju v navedenih državah, razen v:
•
•
•

evropskih institucijah,
organizacijah, ki vodijo EU programe in
diplomatskih predstavništvih matične državi v državi destinacije.

Izmenjava zaposlenih lahko traja najmanj 5 delovnih dni in največ 6 tednov.
V primeru mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških aktivnosti mora
udeleženec opraviti najmanj 5 ur pedagoških obveznosti v enem tednu
izmenjave.
Izmenjave zaposlenih morajo biti izvedene najkasneje do 30. 9. 2010.
Število razpisanih mest:
Mobilnost učnega osebja (TS)
Usposabljanje zaposlenih (ST)

36
6

Predvideni znesek sofinanciranja stroškov iz programa VŽU/Erasmus:
TS in ST: 500,00 EUR/oseba.
Erasmus sredstva lahko krijejo največ 80% nastalih stroškov.
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Prijava kandidata mora vsebovati:
• prijavnico,
• program predavanj (pedagoški) oz. program usposabljanja (nepedagoški
sodelavci).
(priloženi obrazci)
Za udeležbo na izmenjavi je potrebno aktivno znanje angleškega jezika ali jezika
države destinacije.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se za izmenjavo prijavljajo prvič.
Prijave na razpis sprejemajo Erasmus koordinatorji na posamezni članici, kjer
lahko kandidati dobijo podrobnejše informacije o možnostih za izmenjave in
sklenjenih Erasmus sporazumih na posamezni članici.
Na razpis se lahko prijavijo tudi administrativni sodelavci, zaposleni na
raziskovalnih inštitutih (UP ZRS in UP PINT). Prijave oddajo v tajništvu članice.
Dodatne informacij lahko dobijo v Službi za mednarodno in meduniverzitetno
sodelovanje UP.
Zaposleni na rektoratu UP dobijo informacije in oddajo prošnje v Službi za
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP.
Rok za oddajo prošenj: 19. oktober 2009 (velja poštni žig za prijave, oddane po
pošti oz. osebna oddaja na članici)

Kontaktne osebe
Fakulteta za humanistične študije
Koper
mag. Irina Makarova Tominec
irina.mt@fhs.upr.si
Fakulteta za management Koper
Silvija Benčič
Mateja Flak
erasmus@fm.upr.si
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in
informacijske tehnologije
Matjaž Kljun
matjaz.kljun@upr.si

Pedagoška fakulteta Koper
Milena Piciga
milena.piciga@pef.upr.si
Turistica – Fakulteta za turistične
študije Portorož
Miha Lesjak
miha.lesjak@turistica.upr.si
Visoka šola za zdravstvo Izola
mag. Majda Šavle
majda.savle@vszi.upr.si
Univerza na Primorskem
Služba
za
mednarodno
meduniverzitetno sodelovanje
Rosana Tasevski
rosana.tasevski@upr.si
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