VELNES - 1. LETNIK (V1)
URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV V
ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
POSLOVNO
SPORAZUMEVANJE
IN VODENJE (PSV)

Izpit- Prvi rok
Termini

08.10.2018 (PON-5)
15.10.2018 (PON-5)
22.10.2018 (PON-5)
29.10.2018 (PON-5)
05.11.2018 (PON-5)
12.11.2018 (PON-5)
19.11.2018 (PON-5)
26.11.2018 (PON-5)
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V
DRUGEM TUJEM JEZIKU
– NEMŠČINA (ST2-n)
*Predmet je namenjen študentom, ki so v srednji šoli imeli nem.
kot drugi tuji jezik ali so s tečaji dosegli standarde znanja
drugega tujega jezika (nem.) na zahtevani ravni drugega tujega
jezika v srednji šoli.! Zadnji študenti opravijo vhodni pisni test oz.
preskus znanja iz nem. jezika.

Kolokvij I- 26.11.2018
(PON) ob 13.00 uri
Kolokvij II- 17.12.2018
(PON) ob 15.00 uri;
Ustni izpit: Termin po
dogovoru s študenti!
20P/20SV
Konzultacije: 2 uri

Izpit- Prvi rok
Termini
12.10.2018 (PET-5)
19.10.2018 (PET-5)
26.10.2018 (PET-5)
09.11.2018 (PET-5)
16.11.2018 (PET-5)
23.11.2018 (PET-5)
07.12.2018 (PET-5)

Pisni izpit: 21.12.2018
(PET) ob 15.00 uri
Ustni izpit: Termin po
dogovoru s študenti!
15P/20 SV
Konzultacije: 2 uri
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STROKOVNA TERMINOLOGIJA V
PRVEM TUJEM JEZIKU
– ANGLEŠČINA (ST1-a)

Izpit- Prvi rok
Termini
03.12.2018 (PON-5)
10.12.2018 (PON-5)
17.12.2018 (PON-5)
07.01.2019 (PON-5)
14.01.2019 (PON-5)
20.01.2019 (PON-5)
27.01.2019 (PON-5*)

VELNES IN
VELNEŠKA
DEJAVNOST (VVD)

*Terenske vaje
*V času terenskih vaj je potek ur za študente prilagojen glede na
dejavnost! Dejavnost je celodnevna.

15P/20 SV
Konzultacije 2 uri

Izpit- Prvi rok
Termini
13.10.2018 (SOB-5)
27.10.2018 (SOB-5)
17.11.2018 (SOB-5)
22.11.2018 (ČET-5)
30.11.2018 (PET-5)
08.12.2018 (SOB-5)
15.12.2018 (SOB-5)
12.01.2019 (SOB-5)
19.01.2019 (SOB-5)
26.01.2019 (SOB-6)
01.02.2019 (PET-5)

UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
VELNEŠKIH CENTROV (UPVC)

Pisni izpit: 25.02.2019
(PON) ob 15.00

Termini
05.12.2018 (SRE-5)
12.12.2018 (SRE-5)
19.12.2018 (SRE-5)
09.01.2019 (SRE-5)*
16.01.2019 (SRE-5)
23.01.2019 (SRE-5)*
30.01.2019 (SRE-5)
06.02.2019 (SRE-5)*
13.02.2019 (SRE-5)
20.02.2019 (SRE-5)

Pisni izpit: Termin po
dogovoru s študenti!
25P/36LV
Konzultacije: 3 ure
Strokovna ekskurzija
Lokacijo in termin
bomo določili
naknadno

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit: 20.03. 2019
(SRE) ob 15.00
20P/30 LV
Konzultacije: 2 uri

Urnik predavanj, vaj in drugih aktivnosti študentov v študijskem letu 2018/2019 – V1– [ različica 19.10.2018 ]

PRAVNI
PREDPISI (PRP)

Termini
20.03.2019 (SRE-5)
27.03.2019 (SRE-6)
03.04.2019 (SRE-5)
10.04.2019 (SRE-5)
17.04.2019 (SRE-5)

POSLOVNA
INFORMATIKA S
STATISTIKO (PIS)

Termini
04.03.2019 (PON-5)
06.03.2019 (SRE-5)
11.03.2019 (PON-5)
18.03.2019 (PON-5)
25.03.2019 (PON-5)
01.04.2019 (PON-5)
08.04.2019 (PON-5)

UVOD V
TURIZEM IN
DESTINACIJSKI
MANAGEMENT (UTD)

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit: 15.05.2019
(SRE) ob 15.00
22P/4SV
Konzultacije: 2 uri

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit: 17.04.2019
(SRE) ob 15.00
20P/20LV (5ur vaj se
izvede v e-učilnici!)
Konzultacije: 5 ur

Izpit- Prvi rok
Termini
04.02.2019 (PON-5)
11.02.2019 (PON-5)
15.04.2019 (PON-5)
06.05.2019 (PON-5)
16.05.2019 (ČET-5)
20.05.2019 (PON-5)
22.05.2019 (SRE-5)
27.05.2019 (PON-5)
29.05.2019 (SRE-5)
03.06.2019 (PON-5)*
08.06.2019 (SOB-5)**

Pisni izpit: 26.06.2019
(SRE) ob 16.00

25P/20LV + 5 ur
Velnes akademije* +
5 ur GWD**
Konzultacije: 3 ure
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TEČAJ ITALIJANSKEGA JEZIKA
Tečaj nemškega jezika je za začetnike. V tečaj se je potrebno
posebej prijaviti (razpis!). Po prijavi je tečaj za študente obvezen.
Obvezen je tudi izpit. Po uspešno opravljenem izpitu se študenti
lahko v študijskem letu 2018/2019 lahko vključijo v predmet
Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku-nemščina.

Izpit-

Termini

Pisni izpit: 28.06.2019
(PET) ob 15.00
Ustni izpit: Termin po
dogovoru s študenti!

Tečaj je za študente VSŠKV brezplačen!
Učbeniško gradivo si po navodilih predavateljice študenti
priskrbijo in financirajo sami!
Za tečaj je predviden samo en izpitni rok!

22.02.2019 (PET-5)
08.03.2019 (PET-5)
22.03.2019 (PET-5)
05.04.2019 (PET-5)
19.04.2019 (PET-5)
10.05.2019 (PET-5)
31.05.2019 (PET-5)
07.06.2019 (PET-5)
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI)ZAGOVOR SEMINARSKIH NALOG

40 ur tečaja in 40 ur
spletnega oz.
samostojnega učenja.
Skupaj: 80 ur
Konzultacije:10 ur

Termini
Termini bodo določeni naknadno!

Opombe:
1/ Urnik se bo tekom študijskega leta predvidoma še nekoliko spreminjal.
2/ Velnes praktikum in Karierni praktikum sta pripravljena za vse študente. Urniki dejavnosti se
nahajajo izven tega urnika (poseben urnik!) . Oba praktikuma vsebujeta teme, ki jih predlagajo
študentje šole, študentski svet, predavatelji šole in drugi izobraževalci šole, mentorji iz podjetij,...
3/ Nekateri izpitni roki so postavljeni, jih je pa možno spremeniti glede na dogovor med predavatelji
in študenti. Upoštevati je pri tem potrebno Pravilnik o izpitnem redu in prostorske zmožnosti šole.
4/ Prijava v izbirne module bo potekala v maju 2019, prijava v prosto izbirne predmete poteka v
oktobru 2018.
5/ Pouk ob sobotah poteka predvidoma od 9.00 do 13.00, ostale dneve pa od 16.45 do 20.45. Vse
izjeme so v urniku označene posebej.
6/ Drugi izpitni rok bo v juniju 2019, tretji pa v septembru 2019. Rokovnik dejavnosti bo objavljen 30
dni pred začetkom izpitov.
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