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Razpis za zunanje neodvisne ocenjevalce Centra RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
1. Splošne informacije
CMEPIUS izvaja dejavnosti nacionalne agencije programov Evropske skupnosti in drugih
mednarodnih pobud na področju mobilnosti ter izobraževanja in usposabljanja. Zadolžen je za
vodenja določenih aktivnosti programov, ki so mu zaupani, zlasti za pripravo oz. izvedbo razpisov
za zbiranje predlogov, izbiro predlogov za sofinanciranje, sklepanje sporazumov o dotacijah,
spremljanje projektov, komunikacijo s ciljnimi skupinami/javnostjo in druge podporne aktivnosti.

2. Predmet razpisa
Objavljamo razpis za zainteresirane posameznike, ki bodo v pomoč CMEPIUS-u pri izvajanju nalog
v zvezi z aktivnimi programi. Namen razpisa je vzpostaviti seznam zunanjih neodvisnih
ekspertov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja izobraževanja in usposabljanja, tako z
vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter z dobrim
poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih / mednarodnih projektov.
Delo ekspertov/ocenjevalcev obsega eno ali več naslednjih nalog:
- udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce v organizaciji CMEPIUS-a;
- vrednotenje projektnih predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov;
- spremljanje in vrednotenje:
— projektnih poročil,
— izdelkov in rezultatov projektov,
— druge zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov;
- svetovanje/sodelovanje v posebnih študijah, povezanih s področji delovanja CMEPIUS-a.
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje s CMEPIUS-om pri kakovostnem izvajanju zgoraj navedenih
nalog ob upoštevanju ciljev programov, prednostnih nalog in meril, navedenih v razpisih za
zbiranje predlogov ter vodnikov in priročnikov, ki bodo na voljo ocenjevalcem.
Uvrstitev na seznam še ne zagotavlja sodelovanja pri ocenjevanju projektov. Izbor ocenjevalcev,
ki sodelujejo pri ocenjevanju projektov, se bo izvajal letno glede na potrebe tekočega razpisa.

3. Področje dela
-

-

program Erasmus+, področje izobraževanja in usposabljanja, projekti mobilnosti in drugi
projekti (primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje/usposabljanje, izobraževanje
odraslih)
Slovenski štipendijski sklad SI04, projekti mobilnosti in drugi projekti (primarno, sekundarno
in terciarno izobraževanje/usposabljanje)

-

program CEEPUS, mreže visokošolskih institucij in mobilnost (terciarno izobraževanje)

-

drugi programi in oblike mednarodnega sodelovanja oz. pobude na področju delovanja
CMEPIUSa (Evropsko jezikovno priznanje, Jabolka kakovosti ipd.)
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Podrobnejši opisi in predstavitve programov so na voljo na spletni strani www.cmepius.si oz.
www.erasmusplus.si

4. Merila za uvrstitev na seznam ocenjevalcev
Ocenjevalci bodo na seznam uvrščeni na podlagi sledečih meril:
• najmanj 5 let delovnih izkušenj na področjih, povezanih z izbranim programom (področje
izobraževanja in usposabljanja);
• sposobnost opravljanja dela v angleškem jeziku, sposobnost branja in pisanja v angleškem
jeziku (od izbranih ocenjevalcev se pričakuje priprava komentarjev v angleškem jeziku);
• ustrezno znanje na področju uporabe računalniške programske opreme in zadostne
izkušnje pri uporabi računalniških orodij (predvsem zaradi vnosa in shranjevanja ocen
predlogov in poročil v evropski elektronski sistem ter pošiljanja prek elektronske pošte).
Kot dodatna prednost bodo štele izkušnje:
s področja vodenja mednarodnih projektov na temo izobraževanja in usposabljanja,
razvoja človeških virov, svetovanja in podobno;
z ocenjevanjem primerljivih programov in/ali projektov;
s sodelovanjem v nacionalnih in/ali mednarodnih strokovnih telesih na področju
izobraževanja in usposabljanja;
s sodelovanjem pri pripravi nacionalnih in/ali mednarodnih strokovnih publikacij
(uredniško delo, pisanje strokovnih člankov in podobno).
Posamezne prijave bodo pregledane na podlagi meril iz te točke. Nacionalna agencija bo
kandidate obvestila o uvrstitvi oz. o zavrnitvi uvrstitve na seznam ocenjevalcev.
Kandidati se uvrstijo na seznam ocenjevalcev za obdobje do konca leta 2020.

5. Navzkrižje interesov
Da bi zagotovili neodvisnost ocenjevalcev pri opravljanju nalog, ki jim bodo zaupane, bodo le-ti
morali podpisati izjavo, da ne obstaja nikakršno navzkrižje interesov med dejavnostmi, predlogi,
poročili, dokumentacijo, izdelki in/ali rezultati, ki jim bodo zaupani v ocenjevanje, in njihovimi
preteklimi, sedanjimi ali prihodnjimi zadolžitvami. Poleg tega ne smejo osebno sodelovati pri
dejavnostih, predlogih ali projektih, na katere se nanašajo naloge, ki so jim zaupane. V ta namen
morajo kandidati navesti morebitno sodelovanje v programu(-ih), za katerega(-e) kandidirajo.
Izbrani ocenjevalci bodo morali, predno bodo povabljeni k sodelovanju pri kakršni koli izbiri ali
ocenjevanju, te podatke potrditi. Za vsako od svojih storitev bodo morali izbrani ocenjevalci
dokazati tudi ustrezno doslednost na področju poklicne etike, zlasti pa bodo morali spoštovati
zaupnost informacij in dokumentov, s katerimi se bodo seznanili. V ta namen bodo v pogodbo
vključene posebne določbe.

6. Oblika sodelovanja z ocenjevalci
Glede na potrebe bodo ocenjevalci svoje naloge opravljali v prostorih nacionalne agencije
CMEPIUS ali na daljavo z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

7. Način oddaje prijave
PRIJAVNICA
Prijavnica (Priloga 1 tega razpisa) je spletna in je dosegljiva na spletnem naslovu
http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=64164&lang=sl . Vsak zainteresiran kandidat mora
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izpolniti spletno prijavnico v celoti, jo natisniti, podpisati in jo z obveznimi prilogami poslati na
naslov CMEPIUS-a.
ROK PRIJAVE
Razpis določa odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa na spletni strani
www.cmepius.si.
Vsi, ki želijo ocenjevati v okviru razpisov za zbiranje predlogov v razpisnem letu 2014, morajo
oddati prijavo najkasneje do 3. marca 2014 (datum oddaje na pošti).
Za vsak nadaljnji razpis (Erasmus+ ali drugi) velja, da mora kandidat vlogo za vpis v seznam oddati
najkasneje do konca predhodnega koledarskega leta.
Prijavo morajo oddati vsi zainteresirani kandidati, ne glede na to, ali so že kdaj bili uvrščeni na
seznam ocenjevalcev CMEPIUS-a.
ODDAJA PRIJAVE
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (1 originalno podpisan izpolnjen prijavni obrazec – Priloga 1
tega razpisa), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo 'razpis za CMEPIUS ocenjevalce' na naslov:
CMEPIUS
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana
Obvezna priloga:
- Europass življenjepis (več informacij najdete na www.europass.si)

8. Dodatne informacije
E-pošta: ocenjevalci@cmepius.si
Telefon: +386 1 620 94 77

Ljubljana, 10. februar 2014
Št.: SI-953/2014

