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Na podlagi Pravilnika o sredstvih za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega
dela zaposlenih (sprejet dne 4.12.2013) in sklepa Upravnega odbora Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani (6. seja, dne 10. 10. 2016, 13. sklep), dr. Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani, objavlja

Interni razpis za sofinanciranje stroškov daljše mednarodne mobilnosti zaposlenih
na UL PEF v študijskem letu 2018/19
1. Vir sredstev: javna služba tržne dejavnosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem
besedilu: fakulteta).
2. Predmet internega razpisa je sofinanciranje: stroškov daljše mednarodne mobilnosti (npr. vsaj
trimesečno bivanje v tujini) zaposlenih na UL PEF. Upravičeni stroški sofinanciranja so:




prevozni stroški (uporaba javnega prevoznega sredstva: letalska karta ekonomskega razreda
najugodnejšega letalskega prevoznika ali drugi najugodnejši javni transport; v primeru, da ni
mogoče uporabiti javnega prevoznega sredstva, je možna uporaba osebnega avtomobila);
stroški prenočevanja v tujini v času trajanja mednarodne izmenjave. Dnevnice v okviru tega razpisa
niso upravičen strošek.

3. Kandidati, ki se lahko prijavijo na interni razpis
Na interni razpis se lahko prijavijo zaposleni (visokošolski učitelji in sodelavci; v nadaljnjem besedilu:
prijavitelji), ki so na UL PEF v rednem delovnem razmerju in imajo na dan prijave na razpis najmanj
polovično delovno obveznost. Za sredstva lahko zaprosi posameznik, ki bo odšel na daljšo mednarodno
izmenjavo. Kandidat se praviloma prijavi na razpis v študijskem letu, ko se je izmenjava pričela. Za isto
mobilnost/izmenjavo pa lahko odda le eno vlogo.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na interni razpis:
Prijava na interni razpis mora vsebovati:
 v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: Sofinanciranje daljše mednarodne mobilnosti PeF-PP01-2018 Prijavna vloga
 in samostojne priloge:
o program mednarodne izmenjave,
o potrdilo visokošolske inštitucije, kjer bo izmenjava potekala,
o predračun stroškov (potrdilo o ceni letalske vozovnice ekonomskega razreda oz. drugega
prevoznega sredstva, potrdilo o stroških prenočevanja);



prijavitelj(i) mora(jo) biti vključen(i) v eno od raziskovalnih skupin Inštituta za znanstveno-raziskovalno
in umetniško delo Pedagoške fakultete.

5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:




pomen mednarodne izmenjave za znanstveni in strokovni razvoj UL PEF;
država mednarodne izmenjave (oddaljenost od Slovenije in življenjski stroški v tej državi);
zahteva mednarodne mobilnosti z vidika habilitacijskih meril, ki jih mora izpolnjevati prosilec;

Sredstva se dodelijo v skladu z ocenjevalnim listom, ki je sestavni del tega razpisa. Ocenjevalni list izpolnijo
ocenjevalci, izbrani iz Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost UL PEF. Ocenjevalce za
posamezno prijavo določi predsednica Komisije. Skupna ocena prijave se izračuna kot povprečna ocena
ocen posameznih ocenjevalcev.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep
Razpis vodi Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost UL PEF (v nadaljevanju komisija).
Komisija po vsakem končanem postopku razpisa pripravi seznam na internem razpisu uspelih vlog in
predlog načrta porabe sredstev, ki ga odobri dekan fakultete. Sklep o izboru prijav sprejme dekan fakultete.
Dekan fakultete odloči tudi o morebitnih pritožbah visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izid internega
razpisa.
7. Okvirna višina sredstev internega razpisa v študijskem letu 2018/19
Okvirna višina sredstev internega razpisa znaša 10.000,00 EUR. Mednarodna izmenjava se lahko sofinancira
v maksimalni višini 3.000,00 EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Mednarodna izmenjava, za katero bodo dodeljena stredstva, mora biti izpeljana v obdobju od 1. oktobra
2018 do 30. septembra 2019.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje stroškov daljše mednarodne
izmenjave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijavni obrazec mora prijavitelj oddati skupaj s prilogami:
a. celotno dokumentacijo v enem izvodu v elektronski obliki na elektronski naslov
projektna.pisarna@pef.uni-lj.si,
b. prijavno vlogo brez prilog v enem izvodu v tiskani obliki v predalček PROJEKTNA PISARNA na
recepciji.
V postopku izbora prijav bo komisija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z internim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila.
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Rok za oddajo prijave je 31. januar 2019.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu internega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v enem mesecu od navedenega roka za oddajo prijave
na interni razpis.
11. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani fakultete.
12. Dodatne informacije: Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na e-naslovu
projektna.pisarna@pef.uni-lj.si.

izr. prof. dr. Janez Vogrinc, l.r.
Dekan
Datum: 20. 12. 2018
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