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O2 – Opis procesov

PROCES M6
Naslov procesa:

Splošna priprava na bivanje v času mobilnosti

Upoštevanje načel
Listine o kakovosti v
mobilnosti.

Splošna priprava

A) Splošne definicije
Splošni razlog / namen postopka:

Priprava na bivanje v času mobilnosti na
individualni ravni, ki temelji na vseh
pomembnih vidikih – priprava vseh
pomemebnih točk

Splošna odgovornost procesa:

Organizacija pošiljateljica, organizacija
posrednica, učenec

Definicija „S I P O C“

B) Opredelitev dobavitelja, vložka, procesa in naročnika (del S.I.P.O.C)
Kdo bo prejel korist od tega
procsa?
(Stranka)
Kdo bo zagotovil informacije za
postopek?
(Dobavitelj?)

Učenec
Učenec, zakoniti skrbnik, organizacija
pošiljateljica / gostiteljica

Kaj bo rezultat tega procesa?
(Izid)

Dobro pripravljen učenec, kateri ima vse
zahtevane dokumente, podatke in vire,
potrebne za bivanje v tujini v času mobilnosti

Zaradi česa se bo postopek
pričel?
(Vložek)

Učna pogodba, podpisana od vseh udeležencev

C) Opredelitev tarč in ciljev

Kriteriji kakovosti
(tarče & cilji)

CILJ

KAKO MERITI

Cilj

Vključuje vse pomemebne vidike za
mobilnost

Kontrolni seznam za splošno
pripravo

Cilj

Delo na področju mobilnosti brez
težav

Ni pripomb, pozitivne povratne
informacije

Cilj

Ustrezen proračun za bivanje v
času mobilnosti

Preverjanje stroškov
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D) Opredelitev procesnih korakov

Dobavitelj xy…

…kaj stori

Organizacije
pošiljateljice,
organizacije
posrednice…

…pošlje prilagojen
kontrolni seznam za
splošno pripravo na
mobilnost…

Učenec ali
odgovorne osebe…

…dela na temi
individualiziranega
kontrolnega
seznama za splošno
pripravo na
mobilnost…

Organizacije
pošiljateljice,
organizacije
posrednice…

…podpirajo in
spremljajo process,
ki deluje na podlagi
individualiziranega
seznama za splošno
pripravo na
mobilnost…

…za strankoxy

…učenci ali
odgovorne osebe

Obvezne
informacije in
dokumentacija
Informacije:
Seznam za
splošno pripravo
mobilnosti
Dokumentacija:

Časovna opredelitev ukrepov

Informacije:
…zase, organizacije
pošiljateljice,
organizacije
posrednice

Dokumentacija:
Seznam za
splošno pripravo
mobilnosti
Informacije:

… zase,
organizacije
pošiljateljice,
organizacije
posrednice

Dokumentacija:
Seznam za
splošno pripravo
mobilnosti
Informacije:

Učenec ali
odgovorne osebe
…

…obvešča o
opravljeni splošni
pripravi na podlagi
seznama…

…organizacije
pošiljateljice,
organizacije
posrednice

Dokumentacija:
Izpolnjen
seznam
Informacije:

… Organizacije
pošiljateljice,
organizacije
posrednice

REMO – O2 opis procesov

… obvešča o
opravljeni splošni
pripravi na podlagi
seznama …

…organizacije
gostiteljice

Dokumentacija:
Izpolnjen
seznam
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E) Informacije in pomemebni dokumenti

Informacije in pomembni
dokumenti

DOKUMENT

Seznam za
splošno pripravo
na mobilnost
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KRATEK OPIS

Seznam s potrebnimi koraki /
ukrepi, ki se izvajajo v okviru
priprav na potovanja,
nastanitve, lokalne prevoze,
prosti čas, pomoč v sili

DOSTOPNOST

www.remoproject.eu
baza podatkov
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F) Vizualizacija procesa
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