Na podlagi 20. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ul. 6/2018) objavljamo vpis v posebne
programe za odrasle na Ljudski univerzi Koper – programi imajo javno veljavo
Angleščina za odrasle
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_Anglescina_za_odrasle.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 100
Pogoj za vpis: starost nad 16 let in ustrezno predznanje jezika, ki se ga (razen v primeru
začetne ravni) dokazuje z uvrstitvenim testom ali potrdilom tečaja ustrezne stopnje.
Pogoji za dokončanje: Opravljen izpit na ustrezni stopnji.
Način financiranja: stroške izobraževanja udeleženci krijejo sami.*
Program je lahko izjemoma za posebne ciljne skupine kot so brezposelni, starejši zaposleni
itd. sofinanciran s strani državnih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ali evropskih sredstev
(Evropski socialni sklad), če so za to razpisana ustrezna sredstva.

Italijanščina za odrasle
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_Italijanscina_za_odrasle.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 200
Pogoj za vpis: starost nad 16 let in ustrezno predznanje jezika, ki se ga (razen v primeru
začetne ravni) dokazuje z uvrstitvenim testom ali potrdilom tečaja ustrezne stopnje.
Pogoji za dokončanje: Opravljen izpit na ustrezni stopnji.
Način financiranja: stroške izobraževanja udeleženci krijejo sami.*
Program je lahko izjemoma za posebne ciljne skupine kot so brezposelni, starejši zaposleni
itd. sofinanciran s strani državnih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ali evropskih sredstev
(Evropski socialni sklad), če so za to razpisana ustrezna sredstva.

Nemščina za odrasle
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_Nemscina_za_odrasle.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 100
Pogoj za vpis: starost nad 16 let in ustrezno predznanje jezika, ki se ga (razen v primeru
začetne ravni) dokazuje z uvrstitvenim testom ali potrdilom tečaja ustrezne stopnje.
Pogoji za dokončanje: Opravljen izpit na ustrezni stopnji.
Način financiranja: stroške izobraževanja udeleženci krijejo sami.*
Program je lahko izjemoma za posebne ciljne skupine kot so brezposelni, starejši zaposleni

*Ministrstvo letno razpisuje sredstva za poplačilo plač strokovnih delavcev VIZ. Cena izobraževanja po javno veljavnih programih je že
zmanjšana za delež predvidenega sofinanciranja.

itd. sofinanciran s strani državnih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ali evropskih sredstev
(Evropski socialni sklad), če so za to razpisana ustrezna sredstva.

Francoščina za odrasle
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_Francoscina_za_odrasle.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 50
Pogoj za vpis: starost nad 16 let in ustrezno predznanje jezika, ki se ga (razen v primeru
začetne ravni) dokazuje z uvrstitvenim testom ali potrdilom tečaja ustrezne stopnje.
Pogoji za dokončanje: Opravljen izpit na ustrezni stopnji.
Način financiranja: stroške izobraževanja udeleženci krijejo sami.*
Program je lahko izjemoma za posebne ciljne skupine kot so brezposelni, starejši zaposleni
itd. sofinanciran s strani državnih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ali evropskih sredstev
(Evropski socialni sklad), če so za to razpisana ustrezna sredstva.

Slovenščina kot drugi in tuji jezik
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Dolgan/24.6.15
/SDTJ_program_za_splet_01.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 200
Pogoj za vpis: starost nad 16 let in ustrezno predznanje jezika, ki se ga (razen v primeru
začetne ravni) dokazuje z uvrstitvenim testom ali potrdilom tečaja ustrezne stopnje.
Pogoji za dokončanje: Opravljen izpit na ustrezni stopnji.
Način financiranja: stroške izobraževanja udeleženci krijejo sami.*
Program je lahko izjemoma za posebne ciljne skupine kot so brezposelni, starejši zaposleni
itd. sofinanciran s strani državnih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ali evropskih sredstev
(Evropski socialni sklad), če so za to razpisana ustrezna sredstva.

Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji
-

-

Vsebina programa https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-025-01060-OB~P001-0000.PDF
Tečajna oblika
Število mest: 50
Pogoj za vpis: V ta program se lahko vključijo osebe, ki imajo status tujca in dovoljenje za
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji po predpisih o tujcih. Poseben pogoj za kandidate je
predhodno znanje slovenščine v skladu s predpisi o pridobitvi državljanstva.
Pogoji za dokončanje: Opravljen preizkus znanja (60% doseženih točk).
Način financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU, če so za to razpisana
ustrezna sredstva.

*Ministrstvo letno razpisuje sredstva za poplačilo plač strokovnih delavcev VIZ. Cena izobraževanja po javno veljavnih programih je že
zmanjšana za delež predvidenega sofinanciranja.

Začetna integracija priseljencev
-

-

-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_ZIP_pop.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 300.
Pogoj za vpis: V začetni modul programa ZIP se vključujejo odrasli priseljenci, stari 16 let in
več, ki so pismeni v latinici. Drugih pogojev za vpis ni. V nadaljevalni modul programa ZIP
program se vključujejo odrasli priseljenci, stari 16 let in več, ki so se že udeležili začetnega
modula ZIP oz. 60-urnega tečaja slovenskega jezika in ga uspešno zaključili. V nadaljevalni
modul se vključujejo tudi drugi odrasli priseljenci, ki se sporazumevajo v slovenščini na ravni,
opisani v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini.
Pogoji za dokončanje: aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega
načrta, aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape,
napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu, 80-odstotna udeležba pri
organiziranem izobraževanju.
Način financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU, če so za to razpisana
ustrezna sredstva.

Računalniška pismenost za odrasle
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_racunalniska_pismenost_za_odrasle.pdf
Tečajna oblika
Število mest: 300
Pogoj za vpis: ni pogojev.
Pogoji za dokončanje: Opravljen izpit Računalniška pismenost za odrasle.
Način financiranja: stroške izobraževanja udeleženci krijejo sami.*
Program je lahko izjemoma za posebne ciljne skupine kot so brezposelni, starejši zaposleni
itd. sofinanciran s strani državnih (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) ali evropskih sredstev
(Evropski socialni sklad), če so za to razpisana ustrezna sredstva.

UŽU Moj Korak
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_uzu_mk.pdf
Projektno delo
Število mest: 15
Pogoj za vpis: ni pogojev.
Pogoji za dokončanje: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa,
napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu, 80-odstotna udeležba pri
organiziranem izobraževanju.

*Ministrstvo letno razpisuje sredstva za poplačilo plač strokovnih delavcev VIZ. Cena izobraževanja po javno veljavnih programih je že
zmanjšana za delež predvidenega sofinanciranja.

-

Način financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU, če so za to razpisana
ustrezna sredstva.

UŽU - Beremo in pišemo skupaj
-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_uzu_bips.pdf
Tečajna oblika, modulska zasnova, indivudualno učenje ob konzultacijah in inštrukcijah
Število mest: 30.
Pogoj za vpis: V program se lahko vpišejo starši z otroki, ki obiskujejo nižje razrede osnovne
šole ali razrede prvega triletja devetletke.
Pogoji za dokončanje: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa, 80-odstotna
udeležba pri organiziranem izobraževanju.
Način financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU, če so za to razpisana
ustrezna sredstva.

UŽU - Most do izobrazbe
-

-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_uzu_mi.pdf
Tečajna oblika, modulska zasnova, indivudualno učenje ob konzultacijah in inštrukcijah
Število mest: 30
Pogoj za vpis: v program se lahko vpišejo odrasli, ki so izpolnili šolsko obveznost.
Pogoji za dokončanje: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa,
napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu, 80-odstotna udeležba pri
organiziranem izobraževanju.
Način financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU, če so za to razpisana
ustrezna sredstva.

UŽU - Izzivi podeželja
-

-

-

Vsebina programa
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Progr
am_odrasli_uzu_ip.pdf
Tečajna oblika, projektno delo, individualne oblike poučevanja
Število mest: 15.
Pogoj za vpis: ni pogojev
Pogoji za dokončanje: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa,
napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu, 80-odstotna udeležba pri
organiziranem izobraževanju.
Način financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in EU, če so za to razpisana
ustrezna sredstva.

*Ministrstvo letno razpisuje sredstva za poplačilo plač strokovnih delavcev VIZ. Cena izobraževanja po javno veljavnih programih je že
zmanjšana za delež predvidenega sofinanciranja.

