Priloga 1-V

PODATKI ZA OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV
Študijsko leto vpisa: 2016/2017

IME IN PRIIMEK
EMŠO
DAVČNA ŠTEVILKA
VPISNA ŠTEVILKA

11080_____________
(izpolni šola)

PROGRAM
1. VELNES - REDNI
2. VELNES - IZREDNI

STALNO BIVALIŠČE:
Naslov
Poštna številka in pošta
Občina
ZAČASNO
BIVALIŠČE:
Naslov
Poštna številka in pošta
Občina
TELEFON:
Doma
Služba
GSM
E-mail
ZAPOSLEN:
Naziv podjetja
SOCIALNI STATUS:
(obkroži)

A. brez stalne zaposlitve
B. prijavljen na ZZZS

C. vzdrževana oseba
D. zaposlen

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

Podpis študenta-ke:
__________________________

Priloga 2-V

IZJAVA O KORIŠČENJU STATUSA ŠTUDENTA
NA VIŠJI IN VISOKI STOPNJI IZOBRAŽEVANJA

Študent-ka, _______________________________________________
(ime in priimek)

rojen/a ___________________________________________________________________
(datum, kraj in država rojstva)

v študijskem letu 2016/2017 vpisan/a v 1. letnik programa Velnes (redni /izredni):

I Z J A V L J A M , da
(naredite križec oz. dopolnite)

 še nisem bil/a vpisan/a na nobeno višjo strokovno šolo
 sem že bil/a vpisan/a VIŠJO OZ. VISOKO STOPNJO IZOBRAŽEVANJA

(vpišite ime šole

oz. šol, kjer ste bili vpisani)
(ime šole)

(ime šole)

in sem koristil/a status študenta na katerikoli izmed šol
v skupnem obdobju ___________ študijskih let
(vpišite skupno število let).

S podpisom jamčim za resničnost podatkov v izjavi in sem seznanjen/a, da bom materialno
in kazensko odgovarjal/a, v kolikor se bo naknadno ugotovilo, da so podatki neresnični.

Na Bledu, __________________ 2016

Podpis študenta-ke: ______________________

Priloga 3-V

IZJAVA
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS

Študent-ka višje strokovne šole ________________________________________
(ime in priimek)

rojen-a ____________________________________________________________
(datum, kraj in država rojstva)

v študijskem letu 2016/2017 vpisan-a v 1. letnik programa za pridobitev Višje
strokovne izobrazbe:
a. Velnes – redni
b. Velnes – izredni
Izpolnijo samo študentje IZREDNEGA ŠTUDIJA

I Z J A V L J A M, da
sem zaposlen ______________________________ (naziv podjetja)
sem prijavljen na ZZZS
nisem zaposlen
nisem prijavljen na ZZZS
Podpisana izjava velja za obdobje celotnega študija na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled.
V kolikor bo študent-ka v času študija spremenil-a status (npr. se zaposlil-a) naj se zglasi v referatu, kjer bo
podpisal-a novo izjavo.
S podpisom jamčim za resničnost podatkov v izjavi in sem seznanjen-a, da bom materialno in kazensko
odgovarjal-a, če se ugotovi, da so podatki neresnični.

Na Bledu, __________________ 2016

Podpis študenta-ke: ______________________

Priloga 4-V

PRIJAVA ZA PREDMET
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU
V študijskem letu 2016/2017 se bodo izvajali naslednji tuji jeziki.

Študent-ka _________________________________________________________,
Prijavljam se k predmetu Strokovna terminologija v naslednjih tujih jezikih:

1. TUJ JEZIK:

x Angleški jezik
x Nemški jezik

2. TUJ JEZIK:

x Angleški jezik
x Nemški jezik
x Italijanski jezik

Pri izbiri tujega jezika upoštevajte da se šteje:
- Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 - nadaljevanje učenja po osnovni in srednji šoli,
- Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 - nadaljevanje učenja po končani srednji šoli.
V kolikor v srednji šoli niste imeli drugega tujega jezika ali pa ste imeli pouk v drugih tujih
jezikih, se morate prijaviti na jezike, ki jih izvajamo v skladu s programom.
V primeru premajhnega števila prijav za posamezne predmete (STJ NEJ 1, STJ ANJ 2) NE
BOMO organizirali predavanj. Lahko boste opravljali samo izpite ali pa se prijavili k drugemu
predmetu.

Na Bledu, _______________ 2016

Podpis študenta-ke: _______________________

