Dogovor o sodelovanju
Erasmus+ konzorcij za mobilnost 2017-2020
V okviru programa Erasmus+ so višje strokovne šole pod okriljem Skupnosti VSŠ uspešno sodelovale v
konzorciju za mobilnost v obdobju 2014-2016, zaradi česar je želja po podaljšanju Primarni cilj
konzorcija je spodbuditi internacionalizacijo v višjem strokovnem šolstvu, ki je pomemben del razvoja
višjih strokovnih šol. S konzorcijem partnerji želijo izboljšati medinstitucionalno strokovno sodelovanje
med zaposlenimi iz posameznih strok na nacionalnem nivoju, da bo rezultiralo v večji inovativnosti in
razvoju stroke ne samo na izobraževalni ravni temveč tudi v povezovanju z domačimi in tujimi podjetji.
Vzpodbujali bodo še vedno prenizko mobilnost študentov kot osebja in preko konzorcija okrepili
kadrovske in strokovne zmožnosti ter kapacitete za organizirano vodenje strategije mobilnosti in
internacionalizacije. V preteklem obdobju smo preko konzorcija dosegli, da se je na samih institucijah
začelo dvigovati zavedanje in pomen internacionalizacije za razvoj VSŠ. Od 32 institucij je ECHE listino
pridobilo 30 institucij, ki že redno izvajajo mobilnosti samostojno ali preko konzorcija. V obdobju 20172020 bo v konzorcij vključenih 41 institucij, za ECHE listino bodo kandidirale še 4 institucije.
V okviru konzorcija vključene institucije lahko sodelujejo kot koordinator ali kot partner. Partner v
konzorciju je vsaka višješolska institucija, ki je vključena v projektne aktivnosti konzorcija, koordinator
pa prevzame še vlogo prijavitelja projektov.
OPREDELITEV NALOG KOORDINATORJA V KONZORCIJU
Skupnost višjih strokovnih šol je vodila konzorcij že v obdobju 2014-2016. Skupnost VSŠ je
reprezentativno združenje VSŠ Slovenije in skrbi za razvoj in kakovost svojih članic. Zaradi narave
združenja ima neposreden dostop do v konzorcij vključenih institucij, zaveda se pomembnosti
enakovredne in enakopravne obravnave partnerjev ter njihove neposredne vključenosti v izvajanje
projektov mobilnosti. Zaposleni na Skupnosti VSŠ imajo dobre in sledljive izkušnje vodenja in
sodelovanja v projektih, izkušnje same koordinacije dela na nacionalni in mednarodni ravni, dostopa
do mednarodnih visokošolskih institucij in podjetij.
Kot koordinator bo Skupnost VSŠ:









s svojimi aktivnostmi delovala na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
vodila postopek prijave projektov na KA103 in KA107 za vse tipe mobilnosti in prevzela vso
pogodbeno odgovornost do nacionalne agencije za kakovostno izvajanje aktivnosti konzorcija,
usklajevala in vodila aktivnosti konzorcija: zagotovila transparenten sekundaren izbor
mobilnosti, sodelovala pri kakovostnem izvajanju podpore mobilnosti udeležencem, izvedla
poročanje v skladu z zahtevami nacionalne agencije, obveščala vse relevantne deležnike,
nudila ustrezno tehnično podporo partnerjem glede vodenja dokumentacije in sama vodila vso
dokumentacijo projektov ter izvajala plačila v skladu s pogodbami,
nudila ustrezno podporo mednarodnih stikov z visokošolskimi institucijami in podjetji,
spodbujala in tehnično podprla prijavo 4 VSŠ za pridobitev ECHE listine,
spodbujala vodstveni kader VSŠ institucij k podpori mobilnosti študentov in osebja na lastnih
institucijah,
prevzela promocijske aktivnosti na regionalni in nacionalni ravni,

_________________________________________________________________________________
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Davčna številka: 10104941; Matična številka: 2246376000; TRR št.: 03138-1000766638





skupaj s partnerji nudi podporo pri sami pripravi na mobilnost, izvajanju mobilnosti,
spremljanju in poročanju o mobilnosti ter reintegraciji udeležencev,
organizirala strokovna usposabljanja po posameznih strokah za večjo krepitev sodelovanja in
harmonizacije sektorskih strokovnih kolektivov znotraj članic konzorcija kot tudi med njimi – s
tem bo pripomogla k širši in trajnejši diseminaciji rezultatov mobilnosti,
zagotovila ustrezno spremljanje izvajanja aktivnosti konzorcija.

OPREDELITEV NALOG PARTNERJA V KONZORCIJU
V vlogi partnerjev bodo višješolske strokovne institucije:












kot institucije pošiljateljice delovale predvsem na lokalni in mednarodni ravni,
spoštovale in izvajale določila ECHE listin ter sodelovale s CMEPIUSom v postopkih ECHE
monitoringa,
sodelovale ob prijavi in izvajanju projektov z zagotavljanjem potrebnih podatkov in informacij,
izvajale informiranje in promocijo na lokalni ravni,
opravile primaren izbor študentov in osebja v skladu s svojimi selekcijskimi postopki (ki
upoštevajo načela enakovredne in transparentne obravnave) ter o izboru obvestijo
koordinatorja,
določile vsebino in področje mobilnosti v skladu svojo strateško usmeritvijo ter akreditiranimi
programi izobraževanja,
skupaj s koordinatorjem nudile podporo pri sami pripravi na mobilnost, izvajanju mobilnosti,
spremljanju in poročanju o mobilnosti ter reintegraciji udeležencev,
sodelovale pri prilagoditvah mobilnosti študentom s posebnimi potrebami ali udeležencem iz
socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij,
imele vzpostavljen sistem priznavanja ECTS,
imele izbrano kontaktno osebo ter o morebitnih spremembah odgovorne ter kontaktne osebe
obvestile koordinatorja,
potrjujejo zaključna poročila projektov.

Partnerice brez ECHE listine sodelujejo kot mreža podjetij z zagotavljanjem vodenih certificiranih
mentorstev v podjetjih.
Višješolske strokovne institucije in Skupnost VSŠ, partnerji v projektu, se strinjajo z dogovorom o
sodelovanju. Višješolske strokovne institucije potrjujejo pričujoč dogovor s podpisom mandatnega
pisma ter s tem pooblastijo Skupnost VSŠ, da sme v njihovem imenu in s spoštovanjem tega dogovora
pristopiti k prijavi konzorcija 2017-2020 in povezanih projektov mobilnosti.
V Celju, 10. januar 2017
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