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Orodje za spremljanje mobilnosti

• MT je spletno orodje za spremljanje in 

poročanje v projektih mobilnosti (tudi v 

IP).

• Uporabljajo ga EC, NA in pogodbeniki, 

posredno tudi udeleţenci mobilnosti.

• Dostop preko identifikacijskega sistema 

EC.
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Opravila v MT

• Upravljanje s podrobnostmi projekta

• Vpisovanje udeleţencev mobilnosti

• Vpisovanje partnerjev

• Priprava poročil za udeleţence mobilnosti

• Skrb za oddajo poročil udeleţencev 

mobilnosti

• Priprava končnega poročila projekta



Načrtovani MT roki

• 1. november 2012 do 31. maj 2013: 

pilotna faza

• 1. junij 2013 naprej: redna uporaba v 

vseh projektih

• Predvideno je usposabljanje v juniju 2013



ECAS



MT pregled projekta



MT delo z udeleženci



MT partnerji in izkušnje mobilnosti



Erasmus za vse

• Program je trenutno v usklajevanju na EU ravni

• Trajanje: 2014 – 2020

• Vključuje dosedanje programe:
– VŢU

– Mladi v akciji

– Erasmus Munudus….

– Tempus

– Alfa (latinska amerika)

– Edulink (ACP)

– Sodelovanje z industrializiranimi drţavami

• Ključni poudarek na poenostavljanju in večji učinkovitosti

• Predviden proračun 19 G€



ERA4all sestava

• KA1: učna mobilnost(63%)

• KA2: sodelovanje (25%)

• KA3: razvoj politik(4%)

• Jean Monnet (2%)

• Šport (1%)

• Sektorski minimumi: 
– 25% za višje in visoko; 

– 17 % za poklicno in odrasle (2% za odrasle),

– 7 % za do-univerzitetno,

– 7 % za mladino



Ključne akcije - podrobneje
KA1 – učna mobilnost:

• mobilnost osebja,

• mobilnost študentov/dijakov v 
terciarnem in poklicnem 
izobraţevanju in 
usposabljanju,

• Joint Master in kreditna 
poroštva,

• mobilnost mladih.

KA2 – sodelovanje:

• strateška partnerstva,

• velika partnerstva med 
izobraţevanjem in 
gospodarstvom,

• IKT platforme,

• krepitev zmogljivosti 3. drţav

KA3 – razvoj politik:
• podpora odprti metodi koordinacije,

• evropski semester,

• EU orodja (valorizacija in implementacija),

• politični dialog.



ECHE

• Erasmus Charter for Higher Education

• Omogoča sodelovanje OTI v E4A

• Podaljšanje iz EUC ni avtomatsko

• Postopek pridobivanja ECHE v 2013



ECHE novosti

• ECHE je bolj podrobno strukturirana 

listina kot EUC

• Več zavez kakovosti

• Večji nadzor

• Načela ECHE veljajo tudi za partnerje iz 

3. drţav, vendar bo oblika drugačna 

(pogodba)



ECHE struktura

1. Osnovna načela

2. Sodelovanje v mobilnosti:

– Naloge pred mobilnostjo

– Naloge med mobilnostjo 

– Naloge po mobilnosti

3. Sodelovanje v projektih

4. Vidljivost programa



ECHE nadzor

• Nadzor opravlja NA v sodelovanju z EACEA

• V primeru nespoštovanje ECHE nadzor in 

načrt ukrepov za odpravo nepravilnosti

• V primeru, da ukrepi niso uveljavljeni -> 

odvzem ECHE



ECHE postopek pridobivanja

1. Vsaka OTI mora zaprositi za ECHE

2. Imetnice EUC bodo imele poenostavljen 

postopek

3. Vse OTI (imetnice EUC in nove) morajo 

izpolniti enako vlogo

4. Razpis: februar do marec 2013

5. Rezultati: oktober 2013



Hvala za vašo pozornost


