LISA 13a

LLP/ERASMUS
ÕPPEJÕU / KOOLITUSE ARUANNE 
201../201.. õa

Toetusesaaja on kohustatud esitama aruande etteantud vormil 1 nädala jooksul pärast välislähetuse lõppemist. Teie tagasiside on meile väga oluline, et võiksime hinnata Erasmuse programmi nii sisulist kui  korralduslikku külge ning parandada oma tööd tulevikus. Oleme väga tänulikud selle aruande täitmise ning tagastamise eest!

Kõiki selles ankeedis toodud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. septembri 2000.a määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Teie nõudel võidakse Teile saata Teie isikuandmed paranduste või täienduste tegemiseks. Teil on igal ajahetkel õigus esitada isikuandmete töötlemise osas kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile. (Euroopa Liidu Teataja L 8, 12.01.2001)
 

Õppejõud / Koolitusel osaleja (koolitaja)

Nimi:

Sünniaasta:


Sugu:
mees/naine

Rahvus:

E-mail:

Kõrgkool / saatev asutus:

Allüksus (teaduskond, osakond, ...):

Ametinimetus:

Vastuvõttev kõrgkool / asutus:

Välismaal viibimise aeg (kuupäevaliselt):


Õppejõud 

Milliseid aineid / kursusi lugesite?





Milline oli õppetöö vorm?
loeng / seminar / laboratoorne töö / projekt / praktika /...


Mis keeles õppetöö toimus?

Mis taseme üliõpilastele oli see suunatud?
põhiõppe / magistriõppe / doktoriõppe

Läbiviidud õppetöö maht tundides:


Koolitusel osaleja / koolitaja 

Palun kirjeldage lühidalt koolituse sisu:





Palun kirjeldage lühidalt oma rolli koolitusel:




Milline oli koolituse vorm?
loeng / seminar / praktika /individuaalsed konsultatsioonid / ...


Mis keeles koolitus toimus?

Koolituse maht tundides:



Kuidas hindaksite programmis osalemise kogemust?

·	
	korralduslikult (eelnevad kontaktid vastuvõtva kõrgkooliga, vajaliku info kättesaadavus, sobiva aja kokkuleppimine, õppematerjalide valmistamine, keeleoskus jmt.)

·	
	sisuliselt (õppetöö laad ja metoodika, püstitatud eesmärkide saavutamine, õppetöö sobivus kohaliku õppekavaga  (koolituse vastavus reaalsetele vajadustele), (üliõpilaste) eelnevad teadmised, muu tegevus õppetöö kõrval jmt.)


	Kas oli meeldivaid/ebameeldivaid momente, mida sooviksite esile tuua?

Palun hinnake Erasmuse programmis osalemise kogemust järgmistest aspektidest 
	(1 – vilets, 5 – väga hea):

Lähetuse tulemuslikkus			     
Lähetuse sotsiaal-kultuuriline aspekt	     
Kogemus tervikuna				     

	Millised on Teie ettepanekud Erasmuse lähetuse kogemuste ja tulemuste paremaks levitamiseks oma kodukõrgkoolis / osakonnas / ... ?



	Millised oleks Teie ettepanekud ja soovitused Erasmuse programmi paremaks korraldamiseks?



Kuupäev:


Allkiri:




Täname!

