GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Sevno 13
8000 Novo mesto
Sevno, 3. 4. 2019
Zadeva: POVABILO NA BREZPLAČNI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE
Spoštovani!
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO, enota šolskega centra Grm Novo mesto –
center biotehnike in turizma, je kot partnerica projekta »Izvajanje programov nadaljnjega
poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018 – 2022« pridobila večje število mest za
brezplačni študij za zaposlene*.
*Namen sofinanciranja je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje
zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Tako vas prijazno vabimo, da svoje sodelavce vzpodbudite, da se odločijo za študij v katerem
izmed višješolskih študijskih programov**, ki jih ponujamo na naši Višji strokovni šoli, to so:
• GOSTINSTVO IN TURIZEM (diplomant pridobi naziv organizator/ica v gostinstvu in turizmu),
• UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE (diplomant pridobi naziv inženir/ka kmetijstva in krajine)
in
• NARAVOVARSTVO (diplomant pridobi naziv inženir/ka naravovarstva)
Prijava na študij in vpis: Kandidati se prijavijo z informativno prijavnico (Priloga 1) neposredno
na šolo, vpišejo pa se od 2. oktobra 2019 najkasneje do 28. oktobra 2019.
Značilnosti, predmetnik in druge ključne informacije posameznega študijskega programa
najdete v prilogah (2 – Gostinstvo in turizem, 3 – Upravljanje podeželja in krajine in 4Naravovarstvo).
Za vse ostale informacije smo vam na voljo v Referatu za študijske zadeve VIŠJE STROKOVNE
ŠOLE GRM NOVO MESTO :
•

tel: 07/ 39 34 734 fax: 07/ 39 34 710,

• e-pošta: referat-grm@guest.arnes.si
Več informacij o študiju na višji strokovni šoli in o šoli najdete na spletni strani: www.vs.grmnm.si.

Helena Jurše Rogelj,
ravnateljica Višje strokovne šole Grm Novo mesto

**ZNAČILNOSTI VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Višješolsko strokovno izobraževanje je oblika kratkega terciarnega bolonjskega izobraževanja.
Izvaja se v okviru javno priznanih višješolskih strokovnih programov, ki so z usklajeni z
bolonjsko deklaracijo. Ovrednoteno je s 120 ECTS kreditnimi točkami in traja dve leti, za
izredne študente pa običajno 3 leta, lahko pa izobraževanje organiziramo tudi v obdobju
dveh let. Izobraževanje se zaključi z diplomsko nalogo in zagovorom.
Višje strokovne šole izobražujejo visoko kvalificirane strokovnjake, usposobljene predvsem
za izvajanje praktično naravnanih delovnih procesov in v manjši meri strokovnjake,
usmerjene k iskanju teoretičnih rešitev. Tako so že v programski strukturi izjemne prav v
deležu praktičnega izobraževanja.
Več na spletni strani: www.vs.grm-nm.si

