Študijsko leto vpisa: 2016/2017

PRIJAVA ZA VPIS V 2. LETNIK
Program Gostinstvo in turizem

PRIIMEK IN IME
VPISNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA

11080

PODATKI O DRŽAVLJANSTVU

SEM DRŽAVLJAN _____________________________

PODATKI TUJCI

-

SLOVENEC BREZ SLOVENSKEGA
DRŽAVLJANSTVA
STALNO BIVALIŠČE V SLOVENIJI

STALNO BIVALIŠČE:
Naslov
Poštna številka in pošta
Občina
ZAČASNO BIVALIŠČE:
Naslov
Poštna številka in pošta
Občina
TELEFON:
Doma
GSM
E-MAIL:

Podpisani-a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcih, uporabljajo za potrebe evidenc in
registrov na področju izobraževanje in usposabljanj (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1,
Uradni list RS, št. 84/04)

Bled, dne
___________________

Podpis študenta-ke:
_______________________

Študijsko leto vpisa: 2016/2017

VLOGA
a.) za PONAVLJANJE LETNIKA: 1. letnika / 2. letnika
b) za PONOVNI VPIS (utemeljen razlog; socialne, zdravstvene razmere, starševstvo)
PRIIMEK IN IME
VPISNA ŠTEVILKA

11080

RAZLOGI:

Opravljene obveznosti po predmetih in dosežene kreditne točke (vpišite kratice predmetov):

Predmeti
KT

Skupaj

Priložena dokazila - OBVEZNA ZA PONOVNI VPIS:

1.
2.
Bled, dne
___________________

Podpis študenta-ke:
_______________________

Opomba: Vlogo bo obravnavala Študijska komisija. Študent-ka, ki na VSŠ še ni ponavljal-a oz. se
prepisal-a, lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v
obsegu najmanj 20 KT - pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz Praktičnega izobraževanja 1 in 2 (1.
letnik) in Praktičnega izobraževanja 3 in 4 (2. letnik).
- Vloga je bila odobrena in sprejeta na Študijski komisiji dne _________ 2016.
- Vloga je popolna : DA / NE
- Študent-ka je obveščen/a, da mora dopolniti vlogo do dne _________ 2016.
Predsednica Študijske komisije:
Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Študijsko leto vpisa: 2016/2017

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

PRIIMEK IN IME: ________________________________________

1.) PROJEKTI V GOSTINSTVU
Predmet
Gastronomija (GAS)
Kuharstvo z organizacijo dela 2 (KOD 2)
Strežba z organizacijo dela 2 (SOD 2)
Praktično izobraževanje 4 (PRI 4)
Skupaj

Kreditne točke
6
7
4
8
25

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, dne
___________________

Kreditne točke
9
8
8
25

Podpis študenta-ke:
_______________________

Študijsko leto vpisa: 2016/2017

PRIJAVA NA PROSTOIZBIRNI 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 prostoizbirnih predmetov.

PRIIMEK IN IME: ________________________________________
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.) WELLNESS TURIZEM - 5 KT
Splošni cilj predmeta je:
- spremljanje novosti na področju posameznih elementov wellnessa (zdrave prehrane, telesnih aktivnosti,
duševnih aktivnosti in sprostitve),
- spremljanje novosti in trendov na področju wellness turizma (telesna in lepotna nega, medical wellness,
integrativna medicina),
- obvladovanje poslovanja posameznih oddelkov turističnega objekta za wellness ter vzpostavitev
sodelovanja med njimi,
- analiziranje strukture trga turističnega objekta za wellness po posameznih ciljnih skupinah.

Bled, dne
___________________

Podpis študenta-ke:
_______________________

