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PRILOGA K PRIJAVNEMU OBRAZCU NA 
JAVNI RAZPIS PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - 
PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020
3. odpiranje
 
Podatki o projektnih predlogih na ravni samostojnega visokošolskega zavoda oz. univerze (v nadaljevanju visokošolski zavod). Univerza lahko predloži predlog za do največ 5 projektnih predlogov za vsako članico univerze (fakulteta, umetniška akademija in visoka strokovna šola). Samostojni visokošolski zavod lahko predloži predlog za do največ 3 projektne predloge.
1. OSNOVNI PODATKI VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
Univerze morajo obvezno izbrati svojo univerzo iz spustnega seznama.
Zakoniti zastopnik visokošolskega zavoda
2.  PODATKI O PROJEKTU  ŠT.                    
Če prijavni obrazec vključuje več projektov, je potrebno za vsak posamezen projekt izpolniti 2. točko prijavnega obrazca: Podatki o projektu.
2.1 Partnerstvo v projektu
 
Seznam predvidenih študentov 
Navedite število študentov (brez imen in priimkov), ki bodo sodelovali v projektu. Za vsakega študenta posebej je potrebno izpolniti zahtevana polja.
Študent
(min. 4 do max. 8)
Naziv študijskega programa
Bolonjska stopnja študija
Klasius-P-16
Zavod, iz katerega bo študent
Seznam pedagoških mentorjev
Navedite pedagoške mentorje, ki bodo sodelovali v projektu.
Pedagoški mentor
Ime in priimek pedagoškega mentorja
EMŠO
Visokošolski zavod, kjer je zaposlen
Ime študijskega področja
Klasius - P-16
Vrsta 
pridobljenega naziva
2.2 Utemeljitev in cilji projekta
Navedite utemeljitev projekta ter kratek povzetek vsebinske zasnove (do 2000 znakov). 
Opišite problem, ki ga nameravate razreševati (do 2000 znakov).
2.3 Izvedljivost vsebinske zasnove projekta 
 
Na kratko opišite aktivnosti, ki naj si sledijo po logičnem zaporedju izvajanja projekta. Ne glede na velikost projekta opredelite in opišite vsaj 3 posamezne aktivnosti. V kolikor v projektu sodeluje tudi organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, je potrebno navesti prikaz projektnih aktivnosti organizacije, ki se navezujejo na vsebinsko zasnovo projekta (do 2500 znakov).
 
Na kratko opišite predvidene naloge vključenih mentorjev v projektu.
Pedagoški mentor: opredeljene morajo biti naloge vsakega od vključenih pedagoških mentorjev in njihov doprinos k projektu oz. prenos znanja študentom v skupini. 
Delovni mentor: opredeljene morajo biti naloge vsakega od vključenih delovnih mentorjev in njegov doprinos k projektu. Če sodelujeta delovna mentorja iz gospodarstva in negospodarstva, mora biti razviden doprinos posameznega mentorja iz njegovega področja. 
Mentor
Opis predvidenih nalog mentorja v projektu
Doprinos k projektu
2.4  Kompetence
 
Navedite izključno poklicno specifične kompetence, ki jih bo posamezen študent pridobil z vključitvijo v projekt (najmanj eno kompetenco). Za študente, za katere se predvideva opravljanje istovrstnih nalog, se lahko kompetence ponovijo. Navedite tudi način pridobitve kompetenc. Pomembno je, da se način pridobitve ter navedene kompetence navezujejo na vsebinsko zasnovo projekta. Način pridobitve naj bo opisan čim bolj konkretno.
Študent
Poklicno specifična kompetenca
Način pridobitve kompetenc
2.5 Prispevek partnerja 1 in partnerja 2 k vsebini projekta
 
Navedite razlog izbora prvega in drugega partnerja, opišite vlogo vsakega partnerja v projektu in vsebinsko povezanost ne/gospodarskega področja partnerja z vsebino projekta (do 2000 znakov).
2.6 Predhodno sodelovanje
 
Na 1. Javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2016/2017 oz. na 2. Javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017-2020, 1. in 2. odpiranje je v projektu kot partner že sodelovala navedena gospodarska družba oz. samostojni podjetnik posameznik (Partner - 1):   
2.7 Lokacija aktivnosti
Ali se bo del projektnih aktivnosti izvajal neposredno v delovnem okolju? 
Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se bodo projektne aktivnosti izvajale v delovnem okolju (do 2000 znakov).
2.8 Rezultati
Opišite pričakovane rezultate, ki jih prinaša projekt (do 1500 znakov).
Opišite potencial uporabne vrednosti predvidenih rezultatov projekta za prvega partnerja - vključeno gospodarsko družbo oz. samostojnega podjetnika posameznika (do 1500 znakov).
Opišite kako predvideni rezultati projekta izkazujejo družbeno korist (do 1500 znakov). 
2.9  Interdisciplinarnost
Študenti prihajajo iz dveh ali več študijskih področij.
Pedagoški mentorji prihajajo iz dveh ali več študijskih področij.
2.10  Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva
V okviru dejavnosti medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks lahko sodelujejo izključno pedagoški in delovni mentorji, ki bodo sodelovali v projektu. V okviru posameznega projekta se lahko načrtuje 1x prenos znanj, izkušenj in dobrih praks delovnega mentorja na visokošolske zavode in 3x prenos znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev v (ne)gospodarstvo.
Predviden je prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v partnerske institucije
Če je odgovor pritrdilen, opišite, na kakšen način bo izveden prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev v partnerske institucije (do 1500 znakov).
Predviden je prenos znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev v partnerske institucije
Če je odgovor pritrdilen, opišite, na kakšen način bo izveden prenos znanj, izkušenj in dobrih praks delovnih mentorjev v partnerske institucije (do 1500 znakov).
Utemeljite, kako bo medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks (dejavnost 2) prispevala k trajnejšemu sodelovanju med družbami iz (ne)gospodarstva in izobraževalnimi institucijami ter kakšne rezultate bo prinašala obema sferama (raziskovalno-izobraževalni in gospodarski) ter širši družbi (do 1500 znakov).
Vrsta standardnega stroška na enoto
Vrednost enote za SSE 
Število ur
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov
Vodenje in koordiniranje
13,5 EUR
Študent
9 EUR
Delovni mentor
31 EUR
Prenos znanja pedagoškega mentorja
16 EUR
Prenos znanja delovnega mentorja
35 EUR
Skupna vrednost projekta:           
2.11  Finančni načrt
 
Pri načrtovanju posameznih stroškov je potrebno paziti, da se ustrezno načrtujejo sredstva glede na število vključitev oz. izvedb prenosa znanj (npr. za strošek študent je potrebno v polju "število ur" vnesti število predvidenih ur za vse študente za vse mesece trajanja projekta). Enako velja za vnos ur pedagoških mentorjev oz. za koordinacijo projekta ter za delovnega mentorja (ustrezen finančni načrt v primeru enega oziroma dveh delovnih mentorjev). Prav tako je potrebno paziti pri načrtovanju stroškov za prenos znanj (če se pri prenosu pedagoških mentorjev v (ne)gospodarstvo predvideva več prenosov).
3   PRIJAVLJENI PROJEKTI (tabela se izpolnjuje samodejno)
Št. projekta
Naziv projekta
Število študentov
Znesek sofinanciranja
             Skupaj
Delovni mentor (v nadaljevanju: Delovni mentor - 1)
0
0
0
0
0
1
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