OCENJEVALNI LIST ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV UDELEŽBE NA ZNANSTVENIH
POSVETIH IN KRAJŠE MEDNARODNE IZMENJAVE
Naslov prispevka / predavanja _____________________________________________________
Prijavitelj __________________________________________________________________
Ali je prijavitelj vključen v vsaj eno od raziskovalnih skupin Inštituta za znanstveno-raziskovalno in
umetniško delo Pedagoške fakultete.
o DA
o NE
Izključujoč pogoj.
OZNAČITE USTREZEN TIP PRIJAVE

Sofinanciranje stroškov udeležbe na dogodku v Sloveniji
Sofinanciranje stroškov udeležbe na dogodku v tujini oz.
sofinanciranje stroškov udeležbe na dogodku v Sloveniji z več kot 50%
mednarodne udeležbe
Sofinanciranje stroškov krajše mednarodne izmenjave

maksimalna višina
sredstev
300 EUR
1000 EUR

500 EUR

Ali je prijavitelj vključen v raziskovalne projekte, iz katerih bi bilo možno kriti stroške udeležbe na
dogodku oz. mednarodno izmenjavo?
o DA
o NE
Če je prijavitelj vključen v raziskovalne projekte, iz katerih je mogoče kriti stroške
udeležbe na dogodku oz. mednarodno izmenjavo (tj. če je plačilo možno glede na
predvideni finančni načrt, če vsebina konference in prispevka ustreza vsebini projekta
ipd.), se vloga zavrne.
Ali bo prijavitelj predstavil prispevek na dogodku?
o DA
o NE
Če prijavitelj na dogodku ne bo predstavil prispevka, se vloga zavrne.
Ali je prijavitelj priložil potrdilo o sprejetju prispevka?
o DA
o NE
Če prijavitelj ni predložil potrdila o sprejetju prispevka, se vloga zadrži.

Pri sofinanciranju mednarodne izmenjave se upošteva le kriterij 6.
1.VRSTA POSVETA, SESTANKA, KONFERENCE
strokovni
znanstveni

1 točka
3 točke

2.DRŽAVA, KJER BO DOGODEK
Slovenija
tujina

1 točka
3 točke

3.OBLIKA AKTIVNE UDELEŽBE
Plenarno predavanje
Predstavitev v skupini
Poster

5 točk
3 točke
2 točki

4.VRSTA OBJAVE PRISPEVKA, KI BO PREDSTAVLJEN NA POSVETU, SESTANKU, KONFERENCI
Objavljen bo povzetek prispevka.
1 točka
Prispevek bo objavljen v zborniku.
3 točke
Prispevek bo objavljen v monografiji.
5 točk
5.MEDNARODNA ODMEVNOST DOGODKA
Mednarodna odmevnost (organizacijski in uredniški odbor, avtorji prispevkov)
3
2
1

0

6.VSEBINA PRISPEVKA oz. PROGRAMA MEDNARODNE IZMENJAVE
nova znanstvena oz. strokovna spoznanja
pomen prispevka za razvoj znanstvenih področij, ki jih razvija UL
PEF oz. pomen mednarodne izmenjave za razvoj UL PEF

1
1

2
2

3
3

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV
EUR
SKUPNA OCENA za udeležbo na konferenci: ______________ / 25 točk
SKUPNA OCENA za mednarodno izmenjavo: ______________ / 6 točk
VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV: _________________ EUR
Višina odobrenih sredstev se izračuna proporcionalno glede na povprečno skupno oceno.
Opisna utemeljitev višine odobrenih sredstev (član komisije obvezno izpolni v primeru, da višina
odobrenih sredstev ni ista, kot je višina zaproženih sredstev).

Kraj in datum

Podpis člana Komisije
___________________________________

