PRIJAVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+
ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
OSEBNI PODATKI
_________________________________________
ime
____________________________
datum rojstva

_________________________________________________
priimek

_______________________
kraj rojstva

_________________________________
država rojstva

________________________________________
Elektronski naslov

Dovoljujem, da me podjetje B&B, d.o.o. oziroma pri podjetju zaposlene osebe, o poteku izmenjave Erasmus
obveščajo preko telefonske številke _______________________.
Strinjam se, da me podjetje tudi po zaključeni aktivnosti preko naveden elektronske pošte obvešča o novih
ponudbah podjetja.
___________________________________________________
naziv študijskega program

____________________________________________
kraj študija

PRIJAVA
_______________________________________________________________________________________
Naziv in naslov delodajalca praktičnega izobraževanja v tujini (če ste že dogovorjeni)

_____________________________
Država

_____________________________

Mentor/ica praktičnega izobraževanja

Mobilnost bo potekala predvidoma med _____________ in _______________, kar skupaj znaša _______ dni.
Znanje tujih jezikov (vpišite stopnjo)
JEZIK

Razumevanje
Govorjenje
Slušno
Bralno
Govorno
Govorno
razumevanje razumevanje sporazumevanje
sporočanje

Pisno sporočanje

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik – B1/B2: Samostojni uporabnik – C1/C2: Usposobljeni uporabnik (razlaga lestvice je na drugi strani prijavnice)

Priloge:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podpisani/a soglašam, da so zgoraj navedeni osebni podatki resnični in dovoljujem njihovo uporabo podjetju B&B, d.o.o., Cesta Staneta
Žagarja 27a, 4000 Kranj, DŠ:11425946, (v nadaljevanju podjetje), za zahteve evidenc in registrov za storitev na katero se prijavljam.
Podjetje, bo navedene podatke hranilo do zakonsko določenega roka hrambe, oziroma do 5 let od zaključka opravljene storitve. Podjetje
se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo. Izjavo, s katero dovoljujete hrambo osebnih podatkov in
uporabo kontaktnih podatkov lahko kadarkoli prekličete iz vašega zgoraj navedenega elektronskega naslova. Vaši osebni podatki, ki jih
podjetje ne hrani na podlagi zakona, bodo v tem primeru izbrisani. Izpis vaših osebnih podatkov, ki jih hrani podjetje, lahko zahtevate
kadarkoli. Na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov pri podjetju B&B, d.o.o. se lahko obrnete preko elektronskega naslova
varstvo.podatkov@bb.si.

____________________
Kraj in datum

________________________

Podpis
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JEZIKOVNA PREGLEDNICA PO EVROPSKI REFERENČNI LESTVICI – CEFR
Evropska jezikovna lestvica

Raven znanja

Znanje
Brez težav razumete vse, kar preberete in
slišite. Povzeti znate vse informacije ter
povezano podati utemeljitve in razlage. Tekoče
in brez težav komunicirate v vseh položajih. Ste
pravi mojster tujega jezika.

C2 – mojstrstvo

Visoka raven

C1 – raven učinkovitosti

Znate učinkovito in prilagodljivo uporabljati tuji
jezik za družabne ter učne in strokovne
namene. Sposobni ste se jasno, strukturirano
in podrobno izražati v zvezi z zahtevnejšimi
vsebinami.
Razumete zahtevnejša daljša besedila in
prepoznate skriti pomen, znate se tekoče
sporazumevati brez daljšega iskanja ustreznih
izrazov.
Razumete poglavitne točke zahtevnejših
besedil in strokovne razprave s svojega
strokovnega področja, sporazumevate se
dovolj tekoče in spontano.

B2 – višja raven

Znate se sporazumevati s tujcem in vključiti v
razprave o splošnih temah. Razumete vsebino
člankov in poročil ter sodobno prozo.
Srednja raven

B1 – sporazumevalni prag

Razumete daljše pogovore in predavanja o
splošnih temah. Sposobni ste se precej tekoče
in spontano izražati, pisati jasna in natančna
besedila ter podrobneje obnoviti vsebino
zgodb.
Znajdete se v večini življenjskih položajev,
znate se vključiti v pogovor o splošnih temah
ter predstaviti svoja stališča in izkušnje.
Razumete besedne zveze in pogosteje rabljeno
besedišče o osnovnih življenjskih temah ter se
sporazumevate v preprostih življenjskih
položajih.

A2 – vmesna raven

Osnovna raven

Ustno in pisno se sporazumevate z osnovnimi
stavčnimi strukturami. Razumete kratka
besedila, ki se nanašajo na najbolj temeljne
stvari.
Uporabljate preproste fraze, ustno in pisno
tvorite preproste povedi, razumete kratka
preprosta besedila.

A1 – preživetvena raven
S tujim jezikom se srečujete prvič ali pa ste se
ga učili pred mnogo leti in ste res pozabili že
skoraj vse.
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