Razpis za vpis v šolskem letu 2015/16
Ime in sedež
izobraževalne
organizacije

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
Zavod za permanentno izobraževanje
Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Ime izobraževalnega
programa za odrasle
Javno veljavni
izobraževalni program
Število prostih mest

TRGOVEC (SPI)

Pogoji za vpis

- končana osnovna šola ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po
prejšnjih predpisih

Rok za prijavo na razpis
za vpis in za predložitev
dokumentacije

DA
5

20. 8. 2015 – 21. 9. 2015

Postopek za izvedbo
vpisa

V program se prijavite osebno pri organizatorju izobraževanja
odraslih (spodaj navedena kontaktna oseba).
Ob prijavi je potrebno predložiti:
- osebno izkaznico ali drug uradni dokument z EMŠO številko,
- spričevala oz. dokazila o predhodnih izobraževanjih,
usposabljanjih
- poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od
dokončanja izobraževanja spremenili).

Predviden začetek
izobraževanja
Način in pogoji izvedbe
izobraževanja
Načini in oblike
preverjanja in
ocenjevanja znanja
Pogoji za uspešno
dokončanje
izobraževanja

po oblikovanju skupine

Višina prispevka

Kontaktna oseba

- modularna oblika
- sprotno in napovedano (pisno, ustno, izdelek).
- uspešno opravljeni v izpiti v programu
- opravljeno praktično izobraževanje v šoli ter pri delodajalcu
- opravljene interesne dejavnosti
- uspešno opravljen zaključni izpit
Vpisnina: 250,00 €
Šolnina po izdanem sklepu.
Danijel Petković
02 536 15 63; 041 359 092
danijel.petkovic@lums.si

Ime in sedež
izobraževalne
organizacije

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
Zavod za permanentno izobraževanje
Slomškova ulica 33
9000 Murska Sobota

Ime izobraževalnega
programa za odrasle
Javno veljavni
izobraževalni program
Število prostih mest

VRTNAR (SPI)

Pogoji za vpis

- končana osnovna šola ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po
prejšnjih predpisih

Rok za prijavo na razpis
za vpis in za predložitev
dokumentacije

DA
5

20. 8. 2015 – 21. 9. 2015

Postopek za izvedbo
vpisa

V program se prijavite osebno pri organizatorju izobraževanja
odraslih (spodaj navedena kontaktna oseba).
Ob prijavi je potrebno predložiti:
- osebno izkaznico ali drug uradni dokument z EMŠO številko,
- spričevala oz. dokazila o predhodnih izobraževanjih,
usposabljanjih
- poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od
dokončanja izobraževanja spremenili).

Predviden začetek
izobraževanja
Način in pogoji izvedbe
izobraževanja
Načini in oblike
preverjanja in
ocenjevanja znanja
Pogoji za uspešno
dokončanje
izobraževanja

po oblikovanju skupine

Višina prispevka

Vpisnina: 250,00 €
Šolnina po izdanem sklepu.

Kontaktna oseba

Mateja Rajh
02 536 15 69; 051 318 133
mateja.rajh@lums.si

- modularna oblika
- sprotno in napovedano (pisno, ustno, izdelek).
- uspešno opravljeni v izpiti v programu
- opravljeno praktično izobraževanje v šoli ter pri delodajalcu
- opravljene interesne dejavnosti
- uspešno opravljen zaključni izpit

