Študijsko leto vpisa: 2019/2020

PRIJAVA ZA VPIS V 2. LETNIK
Program Gostinstvo in turizem
IME IN PRIIMEK
VPISNA
ŠTEVILKA

1108024

PODATKI O
DRŽAVLJANSTVU

-

DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE
SLOVENEC BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
TUJI DRŽAVLJAN S STALNIM BIVALIŠČEM V SLOVENIJI

NASLOV ZA
OBVESTILA
(stalni ali začasni)

Naslov
Poštna številka in
pošta
Občina
GSM
E-NASLOV

Bled, __________________ 2019

Podpis študenta: ______________________

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
VSŠ Bled za namene izobraževanja in nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke študentov v
obsegu kot ga določa Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ter v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Splošno uredbo o varovanju
osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018.
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so ali bodo zbrani vaši osebni podatki, šola
uporablja in hrani v skladu z določili Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali
in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke
izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo
trajno oziroma so del arhivskega gradiva.
Podpisani soglašam, da se moji osebni podatki, navedeni v obrazcih, uporabljajo za zgoraj navedene
namene.

Bled, __________________ 2019

Podpis študenta: ______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V PROMOCIJSKE NAMENE
Podpisani-a soglašam, da se moje ime in priimek ter fotografije in posnetke, posnete tekom
izobraževalnega procesa na VSŠ Bled, uporabljajo za namen promocije Višje strokovne šole za
gostinstvo, velnes in turizem v spletnih in tiskanih medijih.

Bled, __________________ 2019

Podpis študenta: ______________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VSŠ Bled se zavezuje, da bo spoštovala vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene
obdelovala zgolj v okviru danih privolitev.
Vaši osebni podatki se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno
uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018. Dane privolitve lahko
kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in
turizem Bled, Prešernova 32, 4260 Bled.

Študijsko leto vpisa: 2019/2020

PRIJAVA NA IZBIRNI MODUL 2. LETNIKA
Program Gostinstvo in turizem
Na programu višješolskega študija gostinstvo in turizem lahko na VSŠ Bled izbirate med
naslednjima moduloma.

IME IN PRIIMEK
VPISNA ŠTEVILKA

1108024

Obkroži izbrani modul:

1. PROJEKTI V GOSTINSTVU
Kreditne točke
6
7
4
8
25

Predmet
Gastronomija (GAS)
Kuharstvo z organizacijo dela 2 (KOD 2)
Strežba z organizacijo dela 2 (SOD 2)
Praktično izobraževanje 4 (PRI 4)
Skupaj

2. PROJEKTI V TURIZMU
Predmet
Dopolnilne turistične dejavnosti (DTD)
Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ ITJ 3)
Praktično izobraževanje 4 (PRI 4)
Skupaj
Bled, __________________ 2019

Kreditne točke
9
8
8
25

Podpis študenta: ______________________

Študijsko leto vpisa: 2019/2020

PRIJAVA NA PROSTO IZBIRNI PREDMET
Program Gostinstvo in turizem
Za izpolnitev vseh študijskih obveznosti v 2. letniku morate zbrati še 5 kreditnih točk. Zberete jih lahko na naslednje načine:
1. Prinesete potrdilo o opravljenih obveznostih za predmet s 5 KT z druge šole ali programa.
2. Izberete enega izmed treh ponujenih prosto izbirnih predmetov.

IME IN PRIIMEK: _____________________________________________
1. BARMANSTVO - 5 KT
Splošni cilj predmeta je:
- osvajanje znanj in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje samostojnih opravil v baru,
- usposabljanje s področja poznavanja, priprave in mešanja pijač,
- postrežba vseh vrst pijač in prigrizkov, obvladanje poslovanja v barih in komunikacije z gosti.

2. ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV - 5 KT
Splošni cilji predmeta so:
- samostojno načrtovanje, organiziranje, izvedba in kontrola delovnega procesa gostinskega dogodka;
- povezovanje gostinskih dogodkov s kulturno in zabavno vsebino;
- analiziranje kakovosti in ekonomske uspešnosti poslovanja;
- uporabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije.

3. STILNO SVETOVANJE IN PRAVILA VEDENJA - 10 KT
Splošni cilji predmeta so:
- pozna principe stilnega svetovanja in oblikovanja zunanje podobe uporabnika glede na različne dejavnike in se zaveda pomena
svoje lastne podobe pri delu z uporabniki;
- spremlja novosti in trende na področju stilnega svetovanja;
- pozna principe in metode verbalne in neverbalne komunikacije v smislu uporabe pravil lepega vedenja;
- pozna metode motiviranja uporabnika k celostnemu, zdravemu življenjskemu slogu;
- obvlada konfliktne situacije, sooblikujejo pozitivno klimo na delovnem mestu;
- se ravna v skladu s poslovnim bontonom.

Bled, __________________ 2019

Podpis študenta: ______________________

