OBJAVLJA RAZPIS PROSTIH VPISNIH MEST
V ŠTUDIJSKEM LETU 2019-2020
________________________________________________________________________________

MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM ZA KAKOVOSTNO KADROVSKO RAST
“PRIPRAVLJENI ZA BODOČNOST”
Z današnjim dnem je odprt razpis za vpis v študijski program MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM ZA KAKOVOSTNO
KADROVSKO RAST, ki ga izvaja Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.).
Splošne informacije o programu
Multidisciplinarni program za kakovostno kadrovsko rast je enoletni obdiplomski študijski program. Študenti prejmejo
potrdilo o obiskovanju ob zaključku šolskega leta.
V letu 2019-2020 bo Multidisciplinarni program obsegal 3 sklope srečanj.
Prvi sklop bo zavzemal 7 delavnic (skupaj 36 ur programa):
- 4 srečanja z Damiano Kralj
- 1 celodnevno srečanje na temo projektnega vodenja z Dalio Vodice
- 1 srečanje s tujim predavateljem na temo medkulturnih veščin.
Drugi sklop predvideva 4 srečanja (eno celodnevno) z M. Ruzzierjem na temo podjetništva (skupno 20 ur).
Tretji sklop srečanj bo izvedla Univerza v Novi Gorici na temo tehnološke inovacije in splošnega znanja ter dobrih praks.
Program predvideva tudi dodatne dejavnosti v obliki individualnega coachinga, ki bodo predmet sprotnega dogovora s
študenti.
Predavanja bodo potekala praviloma ob sobotah zjutraj v Trstu in Gorici, od oktobra do aprila. Organizirane oblike
študijskega dela, predvidene po programu, so delavnice, individualna srečanja coachinga, obiski podjetij in druge oblike
dela. Program bo stekel le če se doseže minimalno število vpisanih.
Število prostih vpisnih mest za leto 2019-2020
15 (petnajst), in sicer:
a) 12 prostih vpisnih mest za kandidate, ki so opravili maturo na eni od višjih srednjih šol s slovenskim ucnim jezikom v
Italiji oz. na drugih šolah, kot je določeno s točko (2) vpisnih pogojev;
b) 2 prosti vpisni mesti za študente, vpisane na programe visokošolskih zavodov, ki so člani Slov.I.K.-a;
c) 1 prosto vpisno mesto za študente Univerze v Trstu in Univerze v Vidmu, ki imajo v svojem predmetniku predmete s
področja slovenskega jezika in književnosti;
d) vsa predavanja so odprta tudi Alumnom Slovika.
Roki:  do 30. 09. 2019: prijava za vpis;
do 04. 10. 2019: razgovor pred vpisom;
19. oktobra 2019: zacetek dejavnosti, ki so predvidene po programu za leto 2019-2020.
Vpisni pogoji
1. Splošni pogoji – veljajo za vse kandidate:
●
vpis na univerzitetni (dodiplomski, magistrski ali doktorski) študij**;
●
nedopolnjeno 25. leto starosti na dan vpisa;
●
zadostno znanje angleškega jezika (na ravni B2)*.
●
pozitivno opravljeni vstopni razgovor z Damiano Kralj.

2. Dodatni pogoji za kandidate, ki se prijavljajo na prosta vpisna mesta pod točko (a):
●
matura na eni od višjih srednjih šol s slovenskim ucnim jezikom v Italiji; izjemoma se lahko na program vpišejo
tudi študenti, ki niso opravili mature na višjih srednjih šolah s slovenskim ucnim jezikom v Italiji, in sicer v primeru, da:
a) imajo stalno bivališce v Videmski pokrajini in so opravili osnovno dvojezicno šolanje ali šolanje v slovenskem jeziku;
b) imajo stalno bivališce v deželi FJK in so del šolanja opravili na šolah s slovenskim ucnim jezikom v Italiji, maturo pa iz
utemeljenih razlogov (selitev, mednarodna matura itd.) na drugih šolah;
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aktivno znanje slovenskega jezika (na ravni maternega jezika oz. J1)*;
aktivno znanje italijanskega jezika (na ravni maternega jezika oz. J1)*.

3. Dodatni pogoji za kandidate, ki se prijavljajo na prosta vpisna mesta pod točko (b):
●
vpis na univerzitetni (dodiplomski, magistrski ali doktorski) študijski program, ki ga izvaja visokošolski zavod,
član Slov.I.K.-a: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Gea College, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem;
●
aktivno znanje slovenskega jezika (na ravni maternega jezika oz. J1)*.
4. Dodatni pogoji za kandidate, ki se prijavljajo na prosto vpisno mesto pod točko (c):
●
vpis na univerzitetni (dodiplomski, magistrski ali doktorski) študijski program, ki ga izvajata Univerza v Trstu ali
Univerza v Vidmu in ki predvideva študijske obveznosti s področja slovenskega jezika in književnosti;
●
zadostno znanje slovenskega jezika (vsaj na ravni B2)*.
Od študentov se pricakuje splošna razgledanost in kulturna osvešcenost, zanimanje za aktualne teme, radovednost,
želja po osebni in poklicni rasti ter uveljavitvi.
Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev, oznacenih z (*), lahko znanje nadoknadijo do 30.05.19.
Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogoja, oznacenega z (**), se vpišejo pogojno in vpis potrdijo do 31.12.18.
Vpis v program
Kandidati za vpis v program oddajo izpolnjeno prijavnico (Priloga 1: Prijavnica) in življenjepis v prosti obliki v slovenskem
jeziku. Kandidati lahko po želji dostavijo še dodatno dokumentacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev in svojo
uspešnost.
Prijavnico s prilogami naj kandidati naslovijo na info@slovik.org s pripisom: PRIJAVNICA ZA VPIS NA
MULTIDISCIPLINARNI PROGRAM – 2019/2020. Kot pravocasno oddane se bodo obravnavale prijavnice, ki bodo dospele
na e-naslov Slov.I.K.-a do 27. 09. 2019.
Znanstveni direktor programa povabi vse študente, prijavljene za vpis v program, na razgovor, ki se bo lahko odvijal tudi
po telefonu. O tem bodo kandidati obvešceni prek e-pošte na naslov, ki bo naveden v prijavnici.
K vpisu v program bodo povabljeni študenti, ki bodo izpolnjevali vse pogoje in pozitivno opravili razgovor. Vpis morajo
kandidati potrditi do 11. 10. 2019.
Vpisnina in šolnina
Vpisnina za leto 2019-2020 znaša 150,00 evrov (+ ddv).
Slov.I.K. bo vpisanim študentom izdal racun, ki ga bodo morali poravnati v roku treh delovnih dni od prejetja.
Za študente, vpisane pod točko (b), lahko vpisnino po predhodnem dogovoru poravna visokošolski zavod, ki je član
Slov.I.K.-a.
V letu 2019-2020 bodo študenti oprošcenih placevanja šolnine; stroške izvajanja programa bo kril konzorcij.
Vpisnina krije stroške prijave in vpisa, izdajo potrdil o vpisu in o opravljenih obveznostih ter osnovno nezgodno
zavarovanje. Šolnina krije vse stroške izobraževanja po programu.
Alumni (bivši Slov.I.K.-ovi študenti, ki so že zaključili študij na Multidisciplinarnem programu) se lahko udeležijo
posameznih delavnic oz. programa. Kotizacija za člane alumni kluba znaša 100,00 evrov (+ ddv).
Objava razpisa in razpisne dokumentacije
Razpis je objavljen na spletni strani www.slovik.org.
Dodatne informacije in pojasnila
Vse informacije in pojasnila so na spletni strani www.slovik.org. Za dodatne informacije in pojasnila je na razpolago
e-nabiralnik info@slovik.org.
SLOV.I.K.
V Gorici, 10. septembra 2019

2

