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Projekt IMPLETUM

Posodobljena informacija sodelujočim o izdajanju potrdil
Aktivnim udeležencem v projektu bomo izdajali potrdila o njihovih aktivnostih oz. rezultatih
dela. Zato je Nadzorni svet projekta na svoji seji, dne 21. 01. 2009 sprejel kriterije za izdajo
potrdil na osnovi 'Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive'
(Uradni list RS, 54/2002, 123/2008, 44/2009 in 18/2010). Na osnovi tega bomo izdajali
potrdila le po popolnoma zaključeni aktivnosti (npr.: po temu, ko Strokovni sveta RS za
poklicno in strokovno izobraževanje (SSPSI) potrdi višješolski učbenik, po izvedenih vseh
potrebnih usposabljanjih v določeni aktivnosti, ipd.).
o

Potrdila za avtorstvo učbenikov in drugih učnih gradiv, za njihovo lektoriranje in za
njihove recenzije bomo izdajali po potrditvi s strani SSPSI, brez posebne vloge
avtorja, lektorja ali recenzenta. Potrdila bodo poslana na šolo, ki je gradivo predložila.

o

Potrdila za ostale aktivnosti v okviru projekta Impletum bomo izdajali le na osnovi
pisne vloge zainteresiranega, ki jih naslovite na e-naslov: marjan.velej@gmail.com.
Vaša vloga naj vsebuje vaše ime in priimek, datum rojstva, vaš naslov za pošto ter
navedek, katero potrdilo želite skladno z v nadaljevanju naštetimi kriteriji. Ta potrdila
bomo izdajali ob izteku tekočega obdobja (kvartalnega) poročanja in po popolnoma
zaključeni aktivnosti. Pri tem bomo potrdila, ki so vezana na sklepe drugih organov
(npr. Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in
izobraževanju, Akreditacijske komisije SSPSI, izdajali po potrditvi programov s strani
teh organov.
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Kriteriji:
1. Predavateljem – multiplikatorjem na VSŠ bomo po opravljenih usposabljanjih
strokovnih delavcev VSŠ na njihovih šolah izdali potrdilo za eno točko na osnovi 20. člena,
10. alineja. Pogoj so izvedena vsaj tri usposabljanja za predavateljske zbore s priloženimi
listami prisotnosti na ustreznem obrazcu, ki jim ga posreduje ŠC Velenje, kontaktna oseba g.
Uroš Sonjak (uros.sonjak@guest.arnes.si).
2. Skladno z 20. členom bomo izdajali potrdila za dve točki za:
- (21) strokovno recenzijo v postopku potrjevanja učbenika, vaj, priročnika …, ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet;
- (22) lektoriranje učbenika, vaj, priročnika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet.
3. Skladno z 20. členom bomo izdali potrdila za tri točke za:
- (1) pripravo ali sodelovanje pri pripravi predloga učnega programa ali učnega načrta za
sprejem na pristojnem strokovnem svetu. To potrdilo bomo izdajali pripravljavcem
katalogov izbirnih modulov.
Merilo za izdajo potrdil za avtorje katalogov izbirnih modulov je pozitivna ocena
Akreditacijske komisije za programe VSŠ. Izdelavo katalogov izbirnih modulov sofinanciramo
iz sredstev projekta, ko jih Akreditacijska komisija predloži v sprejem SSPSI. O predložitvi
SSPSI v sprejem nas z ustrezno dokumentacijo obvesti šola predlagateljica.
4. Skladno z 20. členom bomo izdali potrdila za pet točk: avtorstvo priročnika, vaj, ..., ki
ga je potrdil pristojni strokovni svet.
5. Skladno z 20. členom bomo izdali potrdila za deset točk: avtorstvo učbenika, ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet.
6. Strokovno delo po kriterijih 2, 3, 4 in 5 se bo vrednotilo in točkovalo sorazmerno z
opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk (npr. več avtorjev, …).
mag. Marjan Velej
Vodja projekta Impletum
Ljubljana, 15. 4. 2010
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