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PRILOGA ŠT. 1 K PRIJAVNEMU OBRAZCU: Podatki o projektu/ih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oz. posameznega visokošolskega zavoda, članice univerze (to je lahko fakulteta, umetniška akademija in visoka strokovna šola)
 
1. Osnovni podatki zavoda 
(Ko prilogo izpolnjuje samostojni visokošolski zavod navede v tem delu le polje "Članica univerze oziroma samostojni visokošolski zavod".)
Odgovorna oseba zavoda
Koordinator (na ravni članice) 
2.  PODATKI O PROJEKTU  ŠT. 
(V primeru, da prijavni obrazec vključuje več prijavljenih projektov, je potrebno za vsak posamezen projekt izpolniti obrazec: Podatki o projektu)
Interdisciplinarnost projekta:
2.1 Vsebinska zasnova projekta
Opišite problem ter podajte utemeljitev projekta. Navedite namen in cilje projekta.
Opišite projektne aktivnosti (kako bo potekalo sodelovanje oz. na kakšen način (npr. seznanitev z delovnim procesom, aparaturami ter drugimi postopki, vključenost v raziskavo…)). Opišite naloge vključenih.
Opišite kompetence, znanja in veščine, ki jih bo študent pridobil z vključitvijo v projekt.
Ali se bo del projektnih aktivnosti izvajal neposredno v delovnem okolju podjetja? 
Če je odgovor da, opišite v kakšnem obsegu in na kakšen način se bodo projektne aktivnosti izvajale v delovnem okolju podjetja?
Opišite predvidene rezultate/zaključke projekta in izpostavite njihov potencial uporabne vrednosti za gospodarstvo.
Delovni mentor (v nadaljevanju: DM)
Osnovni podatki o podjetju
2.2 Partner v projektu
Seznam pedagoških mentorjev
(V primeru, da gre za interdisciplinarni projekt, navedite vse pedagosške mentorje, ki bodo sodelovali v projektu.)
Ime in priimek pedagoškega mentorja
Visokošolski zavod, kjer je zaposlen
Ime študijskega programa, iz katerega prihaja mentor in Klasius - P koda
Mladi pedagoški mentor
Datum pridobitve najvišjega naziva
Seznam predvidenih študentov 
(V tej fazi se navede število študentov, ki bodo sodelovali v projektu. Navede se samo število študentov, ne pa imena in priimke vključenih študentov. Za vsakega študenta posebej je potrebno navesti študijsko področje (Klasius_P) ter visokošolski zavod.)  
Študent
Ime študijskega programa, iz katerega prihaja študent in Klasius - P koda 
Zavod, kjer je študent vpisan
Vrsta standardnega stroška na enoto
Vrednost enote za SSE 
Število ur
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov
Vodenje
13 EUR
Študent
9 EUR
Mentor v podjetju 
31EUR
Skupna vrednost projekta:           
2.3 Finančni načrt
2.4 Prijavljeni projekti (tabela se izpolnjuje  samodejno)
Št. projekta
Naziv projekta
Število študentov
Znesek sofinanciranja
             Skupaj
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