VELNES - 2. LETNIK
URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE VELNEŠKIH
CENTROV (UPV)
*Terenske vaje 4x
V času terenskih vaj je potek ur za študente
prilagojen glede na dejavnost! Dejavnost je
celodnevna.

Termini
10.10.2018 (SRE-5)*
17.10.2018 (SRE-5)
24.10.2018 (SRE-5)
07.11.2018 (SRE-5)*
14.11.2018 (SRE-5)
21.11.2018 (SRE-5)*
28.11.2018 (SRE-5)
05.12.2018 (SRE-5)*
12.12.2018 (SRE-5)
19.12.2018(SRE-5)

STROKOVNA
TERMINOLOGIJA V DRUGEM
TUJEM JEZIKU - NEMŠČINA
(St-n)

Termini

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.!

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)

Ti študenti opravijo vhodni pisni test oz. preskus
znanja iz nem. jezik, s katerim dokažejo raven
pričakovanega znanja.

Izpit: Prvi rok

Pisni izpit: 23.01.2019 (PET) ob
15.00

20P/30LV
Terenske vaje Lepa Vida
Portorož
Konzultacije: 10 ur

Izpit- Prvi rok-

Pisni izpit: 21.12.2018 (PET) ob
15.00
Ustni izpit: Termin po
dogovoru s študenti!
15P/20LV
Konzultacije: 2 uri
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OBLIKOVANJE IN TRŽENJE
VELNEŠKIH PROIZVODOV
(OTV)

Nekateri moduli pri vajah se izvajajo v dveh
skupinah. Prva skupina se začne ob 11.00,
druga pa ob 16.45.

IZBIRNI MODUL:
ZDRAVO PREHRANJEVANJE
Predmet1:
OSNOVE ZDRAVEGA
PREHRANJEVANJA (OZP)

IZBIRNI MODUL:
ZDRAVO PREHRANJEVANJE

Termini
06.03.2019 (SRE-5)
13.03.2019 (SRE-5)
20.03.2019 (SRE-5)
27.03.2019 (SRE-5)
03.04.2019 (SRE-5)
10.04.2019 (SRE-5)
17.04.2019 (SRE-5)
24.04.2019 (SRE-5)
08.05.2019 (SRE-5)
15.05.2019 (SRE-5)

Termini
11.10.2018 (ČET-5)
18.10.2018 (ČET-5)
25.10.2018 (ČET-5)
08.11.2018 (ČET-5)
15.11.2018 (ČET-5)
22.11.2018 (ČET-5)
29.11.2018 (ČET-5)
06.12.2018 (ČET-5)
13.12.2018 (ČET-5)
20.12.2018 (ČET-5)
03.01.2019 (ČET-5)

Termini

Predmet2:
KULINARIKA IN VITALNOST
(KUV)
*15 ur vaj študenti opravijo v obliki
kulinaričnega praktikuma kot pripravo na izpit!
Priprava na izpit je pogoj za pristop k izpitu!
08.06.2019 študenti v okviru predmeta
(kulinarični praktikum) sodelujejo na
svetovnem dnevu velnesa in so razdeljeni v dve
skupine (dop. in pop.)
V času vaj in v času kulinaričnega praktikuma
priporočamo študentom dejavnostim primerna
oblačila in obuvalo (bela majica s kratkimi
rokavi). Predpasnik in pokrivalo za lase študenti
dobijo v šoli.

07.03.2019 (ČET-5)
14.03.2019 (ČET-5)
21.03.2019 (ČET-5)
28.03.2019 (ČET-5)
04.04.2019 (ČET-5)
11.04.2019 (ČET-5)
18.04.25.04(ČET-5)
16.05.2019 (ČET-5*)
23.05.2019 (ČET-5*)
30.05.2019 (ČET-5*)
08.06.2019 (SOB-5*)
13.06.2019 (ČET-5)

Izpit: Prvi rok

Pisni izpit: 12.06.2019 (SRE) ob
15.00

20P/30LV
Konzultacije: 3 ure

Izpit: Prvi rok

Pisni izpit: 31.01.2019(ČET) ob
15.00

25P/30LV+5ur SE
Konzultacije: 2 uri
Strokovna ekskurzija; termin bo
določen naknadno

Izpit: Prvi rok

Pisni izpit: 20.06.2019 (ČET) ob
15.00
Izdelek/ Storitev z
zagovorom: 13.06.2019 (ČET)
Ura izpita bo določena
naknadno!
20P/20LV+20 ur KUV
praktikum+5 ur SE
Konzultacije : 2 uri
Strokovna ekskurzija; termin bo
določen naknadno!
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IZBIRNI MODUL:
GIBANJE, TELESNE
AKTIVNOSTI
Predmet1:
OSNOVE GIBANJA IN
ŠPORTNE AKTIVNOSTI (OGŠ)

IZBIRNI MODUL:
GIBANJE, TELESNE
AKTIVNOSTI
Predmet 2:
ŠPORTNA ANIMACIJA IN
OSEBNO TRENERSTVO
(ŠAO)
*15 ur vaj študenti opravijo v obliki športnega
praktikuma kot pripravo na izpit! Priprava na
izpit je pogoj za pristop k izpitu! Študenti v
okviru športnega praktikuma delajo z
zunanjimi strankami.
08.06.2019 študenti v okviru predmeta
sodelujejo na svetovnem dnevu velnesa in so
razdeljeni v dve skupine (dop. in pop.)
V času vaj in v času športnega praktikuma
priporočamo študentom dejavnostim primerna
oblačila in obuvalo (majica s kratkimi rokavi,
spodnji del trenerke, lahke športne copate),
večjo brisačo in armaflex podložko.

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)
03.12.2018 (PON-5)
10.12.2018 (PON-5)
17.12.2018 (PON-5)

Termini

10.01.2019 (ČET-5)
17.01.2019 (ČET-5)
24.01.2019 (ČET-5)
31.01.2019 (ČET-5)
07.02.2019 (ČET-5)
14.02.2019 (ČET-5)
21.02.2019 (ČET-5)
09.03.2019 (SOB-5)
16.03.2019 (SOB-5)
18.05.2019 (SOB-5)
25.05.2019 (SOB-5*)
30.05.2019 (ČET-5*)
08.06.2019 (SOB-5*)
13.06.2019 (ČET-5)

Izpit: Prvi rok

Pisni izpit: 04.02.2019 (PON)
ob 15.00

20P/30LV+5ur SE
Konzultacije: 3 ure
Strokovna ekskurzija;
termin bo določen naknadno!

Izpit: Prvi rok

Pisni izpit:
27.06.2019 (ČET) ob 15.00
Izdelek, storitev:
08.06. 2019 (SOB) in 13.06.2019.
Ura izpita bo določena
naknadno!
20P/30LV+15 ur športni
praktikum+izpit
Konzultacije: 3 ure
Strokovna ekskurzija;
Termin bo določen naknadno!
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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.
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!

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI)ZAGOVOR SEMINARSKIH NALOG

IzpitTermini
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)

Pisni izpit: 28.06.2019 (PET) ob
15.00
Ustni izpit: Termin po
dogovoru s študenti!
40 ur tečaja in 40 ur
spletnega oz.
samostojnega učenja.
Skupaj: 80 ur
Konzultacije:10 ur

Termini
Termini zagovorov bodo določeni na začetku študijskega
leta!

Opombe:
1/ Urnik je začasen in se bo tekom študijskega leta 2018/2019 predvidoma še spreminjal.
2/ Velnes praktikum in Karierni praktikum sta pripravljena za vse študente. Urniki dejavnosti se nahajajo izven
tega urnika (Karierni center-poseben urnik!) . Oba praktikuma vsebujeta teme, ki jih predlagajo študentje šole,
študentski svet, predavatelji šole in drugi izobraževalci šole, mentorji iz podjetij,... Vabimo podjetja, študente,
diplomante in predavatelje k predlaganju tem!
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.
4/ Prijava v izbirne module bo potekala v maju 2019, prijava v prosto izbirne predmete in v tečaj italijanščine
poteka v začetku oktobra 2018.
5/ Pouk ob sobotah poteka od 9.00 do 13.00, ostale dneve pa od 16.45 do 20.45. Če poteka drugače, je v urniku
posebej označeno.
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