
 
 
Projekt MUNERA 3  …  PRIJAVA / MERILA / OBVEZNOSTI  za (2018/19) 
 
 

PRIJAVA v projekt brezplačnega študija 
 

Prijave za študijsko leto 2018/19 bodo potekale do 30. septembra 2018. 
Razgovori s potencialnimi kandidati bodo potekali sproti in po dogovoru. 
 

Informativna prijava naj vsebuje podatke:  
   - Ime in priimek,  
   - kraj stalnega prebivališča,  
   - zaposlen pri (od kdaj...),  
   - študijski program, ki ga nameravate obiskovati in smer oziroma modul v zaključnem letniku,  
   - katero srednjo šolo ste končali (program),  
   - ali ste se sami odločili za študij, ali vas je napotilo podjetje,  
   - telefonsko številko,  
 

pošljite na naslov: natasa.ipavec@scpet.si 
 

Prošnje bo obravnavala študijska komisija VSŠ (na podlagi interno pripravljenih meril in v okviru za to 
namenjenih sredstev). Kandidati bodo o izbiri seznanjeni do 5. 10. 2018.  
 
 

MERILA za vključitev v projekt 
V brezplačni izredni študij se lahko vključi kandidata: 

• ki izpolnjuje splošne pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje, 
• je zaposlen, 
• ga šola lahko vpiše v CEUVIZ (Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja). 

Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta (CEUVIZ), v istem 
programu v projekt ne morejo biti vključeni.  

 

Študijska komisija šole, je v soglasju z ravnateljem VSŠ, za študijsko leto 2018/19 sprejela dodatne  
kriterije za vključitev v projekt: 

• za  vpis v 1. leto študija (prvi vpis) – veljajo merila za izbiro, kot v primeru omejitve 
vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/, 

• za vpis v 2. ali 3. leto študija – št. opravljenih obveznosti (KT) iz predhodnega izobraževanja 
in povprečna ocena, 

• prednost pri izbiri kandidatov imajo kandidati samoplačniki.  
 

Načrtovan vpis v 1. leto za 2018/19: (15) študentov   
V primeru manjšega števila prijav in v skladu z načrtovano dinamiko črpanja sredstev (ki jih ima šola  
na razpolago), bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev. 
 
 

OBVEZNOSTI študentov, ki bodo izbrani in vključeni v projekt 
 

1. Podpis pogodbe o izobraževanju (ob vpisu v študijski program). 
 

2. Podpis aneksa k pogodbi: 
Ta določa pogoje za vključitev v brezplačni študij in pogoje, ki jih mora študent izpolniti (v tekočem 
študijskem letu), za nadaljevanje brezplačnega študija. Določijo se obveznosti, ki jih bo udeleženec 
moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. 
Študentu se omogoči brezplačno šolanje do zaključka študija. 
 



3. Spremljanje učinkov in rezultatov (izpolnjevanje anket): 
Študent, ki bo vključen v projekt brezplačnega študija, bo moral obvezno 3x izpolniti vprašalnik, 
namenjen spremljanju podatkov o udeležencih izobraževanja, sofinanciranega iz ESS. 

• prvič bo moral izpolniti vprašalnik ob vpisu v izobraževalni program 
• drugič, najkasneje (4) tedne po zaključku programa, 
• tretjič, najkasneje (6) mesecev po zaključku programa.    

 
 

OBVEZNOSTI izvajalcev programa 
Ob zaključku izvedbe posameznega programa, bo moral  izvajalec (predavatelj) izpolniti evalvacijski 
list za izvajalce. 
 
 
Študijska komisija ŠC PET Ljubljana, VSŠ 
 
Ljubljana, 11. 9. 2018  


