Ljubljana, 21. avgust 2018

RAZPIS za pridobitev naziva predavatelj/-ica za program Gostinstvo in turizem / Živilstvo in
prehrana
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004,
100/2013) ter 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS,
št. 76/2014)
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
objavlja R A Z P I S za pridobitev naziva PREDAVATELJ/-ICA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za
programa Gostinstvo in turizem in Živilstvo in prehrana
za naslednja predmetna področja:
Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2 (Angleški jezik) Poslovno sporazumevanje in vodenje
Poslovno sporazumevanje in vodenje
Ekonomika in management podjetij
Ekonomika podjetja
Strokovna terminologija v tujem jeziku (Angleški jezik)
Ekonomika turizma
Strokovna terminologija v tujem jeziku (Nemški jezik)
Pravni predpisi
Strokovna informatika in statistične metode
Poslovna informatika s statistiko
vrednotenja
Osnove gastronomije
Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
Turistična geografija in kulturna dediščina
Živilska mikrobiologija in biotehnologija
Kuharstvo z organizacijo dela 1, 2
Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in
Strežba z organizacijo dela 1, 2
logistika
Prehrana in zdravje
Osnove kuharstva
Osnove strežbe
Živilska kemija z analizo živil
Osnove projektnega menedžmenta
Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor
Trženje v turizmu
Tehnologija mesa
Tehnologija mleka
Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2 (Nemški jezik)
Poslovanje prenočitvenih in prehrambnih obratov
Tehnologija predelave žit
Poslovanje hotelov in turističnih agencij
Tehnologija rastlinskih živil
Gastronomija
Prehrana in dietetika
Hrana in pijače
Tehnologija in organizacija prehranskih obratov
Organizacija gostinskih dogodkov
Prehrana z gastronomijo in kulinariko
Barmanstvo
Sestava in kakovost živil s tehnologijami
Harmonija okusov
Trženje v živilstvu in prehrani
Strokovna terminologija v tujem jeziku 2, 3 (Italijanski jezik) Okoljski management v živilstvu in prehrani
Dopolnilne turistične dejavnosti
Oskrba s hrano in potrošništvo
Osnove kongresne dejavnosti
Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi
Tehnični standardi v kongresnem turizmu
Tehnologija vina
Organizacija kongresov
Analize živil
Wellness turizem
Higienske tehnike in materiali
Kulinarika za vitalnost
Vinarstvo

Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole izpolnjevati vse pogoje skladno
s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004, 100/2013) ter
Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014), in sicer:
imeti morajo ustrezno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj
druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja
visokošolsko izobraževanje ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje ustrezne smeri
(http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx), skladno s Pravilnikom o izobrazbi
predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 35/2011), tri leta delovnih izkušenj ter dokazila o vidnih dosežkih na strokovnem in
izobraževalnem področju, skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev
naziva predavatelj višje šole (Ur. list RS, 76/14).
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
- Dopis z navedbo predmetov, za katere predavatelj kandidira
- Življenjepis (Europass)
- Kopijo univerzitetne diplome (v primeru znanstvenega magisterija, doktorata pa tudi kopije leteh diplom)
- Kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva (prvo
imenovanje))
- Kopijo potrdila o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva
(prvo imenovanje))
- Kopijo delovne knjižice oz. drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj
- Izpolnjen obrazec 1 (priloženo)
- Najmanj dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja ali kopijo imenovanja v naziv
svetnik (v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. list RS, 76/14)); kdor ima pridobljen naziv svetnik v sekundarnem ali
terciarnem izobraževanju, predloži kopijo sklepa o pridobitvi naziva svetnik in kronološki opis
zaposlitve (dela na področju izobraževanja), da je razvidno na katerem nivoju je pridobil naziv
svetnik. Kandidatom, ki uveljavljajo naziv svetnik, ni treba prilagati dokazil o strokovnem izpitu
in dokazil o vidnih dosežkih na področju izobraževanja.
- Najmanj dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu s Pravilnikom o merilih
za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. list RS, 76/14)).
Informacije o postopku za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol s pripadajočimi obrazci so
dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/strokov
ni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_pr
edavateljev_visjih_strokovnih_sol/

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa na naslov:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Višja strokovna šola
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana
s pripisom »Razpis za pridobitev naziva predavatelj«
Prijavljeni kandidati s popolno vlogo na razpis za pridobitev naziva predavatelj bodo o podelitvi naziva
obveščeni skladno z 10. členom Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
strokovne šole (Ur. l. RS, št. 76/2014), ki pravi: Predavateljski zbor mora odločiti o podelitvi naziva
predavatelj najkasneje v 30 dneh od predložitve POPOLNE vloge. Komisija za akreditacijo izda
soglasje k imenovanju v naziv najkasneje v 60 dneh od prejetja predloga sklepa šole.
Dodatne informacije lahko dobite pri ravnateljici mag. Tjaši Vidrih na telefonski številki 01 28 07 603
ali elektronskem naslovu tjasa.vidrih@bic-lj.si

Mag. Tjaša Vidrih, l. r.
Ravnateljica VSŠ

