Par studējošo un doktora grāda pretendentu, kuriem pilnveidotas inovāciju un uzņēmējspēju
kompetences, uzskaiti atbilstoši MKN 7.2.2.apakšpunktam
Rādītājā tiek uzskaitīts unikālo studējošo un doktora grāda pretendentu skaits (turpmāk –
studējošie), kuri iesaistās specifiskos inovāciju un uzņēmējspēju attīstības pasākumos un kompleksi
attīsta savas prasmes, piemēram, inovāciju sacensību ietvaros, pirmsinkubācijas, inkubācijas, studiju
kursu vai moduļu ietvaros, kā arī kuri par iesaisti programmas aktivitātēs ir ieguvuši kredītpunktus
vai kuru iesaiste programmas aktivitātēs ir citādi atbilstoši novērtēta (pārbaudījums, balvas
piešķiršana idejas īstenošanai, darbs grupās un rezultātu īsa prezentācija utt.), t.i.:
– Unikāli universitātes īstenotās Studentu inovāciju programmas līmenī;
–

T.sk. citu augstākās izglītības iestāžu studenti jeb «Svešu bērnu nav – visi savējie»;

– Studējošie apmeklē un līdzdarbojas;
–

Ir novērtējums (feedback) no ekspertiem/organizatoriem.

Korekta studējošo uzskaite un datu nodošana Sadarbības iestādei:
 Maksājuma pieprasījuma 7.3.sadaļā “Iznākuma rādītāji” rādītājā Nr.4 tiek norādīts tikai
unikālo studējošo skaits visā Studentu inovāciju programmas līmenī;
 Piezīmēs tiek minēts kopējais studējošo, kā arī citu mērķa grupas pārstāvju skaits, kas
iesaistījies universitātes īstenotajos pasākumos jeb summārais apmeklētāju skaits visos
Studentu inovāciju programmas ietvaros īstenotajos pasākumos;
 Par visiem apmeklētājiem dati tiek uzskaitīti, nodrošinot vismaz minimālās informācijas
glabāšanu atbilstoši pielikumā pievienotajam excel.
Projektu īstenotājiem, kuri projekta ietvaros paredzējuši atbilstošu IT platformu izstrādi,
aicinām iespēju robežās rast iespēju šos datus iegūt un uzkrāt automatizēti.
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