VABILO ZA VKLJUČITEV V PROJEKT MUNERA 3 ZA Š.L. 2021/2022
Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila
skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja 2018-2022« - MUNERA 3, KI OMOGOČA ZAPOSLENIM BREZPLAČEN
ŠTUDIJ TUDI NA VIŠJEŠOLSKIH PROGRAMIH.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.
Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije izboljšati njihove
kompetence, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebni
razvoj in delovanje v sodobni družbi. Več o samem projektu.
Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja strokovna šola, bo v obdobju 2018–2022 izvajal programe za
pridobitev višje strokovne izobrazbe. Izobraževanje bo za študente vključene v projekt MUNERA 3
brezplačno. Za izbrane udeležence bo izvajanje višješolskih izobraževalnih programov Izobraževalnega
centra Geoss d.o.o., Višje strokovne šole, od vključitve v projekt MUNERA 3 pa do zaključka študija,
brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi
o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v aneksu k pogodbi o
izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.
Ne glede na prejšnji odstavek bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ
v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem
šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROGRAM?
Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Pred
vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni
status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo
delodajalca, ipd.). Vsak, ki se vključi mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev
vzgoje in izobraževanja).

OBVEZNOSTI VKLJUČENIH V PROJEKT
Z vsakim vključenim študentom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program,
in aneks k pogodbi o izobraževanju, ki se sklene ob vključitvi v projekt MUNERA 3. V aneksu k pogodbi
o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg. Če študent
ne opravi vseh obveznosti, določenih v aneksu k pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3
izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti Vprašalnik za
spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič:
ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič:
najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
Tudi v študijskem letu 2021/2022 bomo izrednim študentom, ki imajo status zaposlenega, zagotovili
financiranje šolnin v okviru projekta MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja 2018–2022.
V študijskem letu 2021/2022 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta v projekt
MUNERA 3 vključila 6 študentov/študentk (v nadaljevanju: študent).
V primeru manjšega števila prijav od predvidenih lahko šola za študijsko leto 2021/2022 razpiše
dodatno vabilo za vključitev v projekt.
Merila za vključitev v projekt
Študijska komisija šole je za študijsko leto 2021/2022 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:
V projekt se vključijo študenti 2. cikla (vpisani 2 študijsko leto). Kriteriji za izbiro:
1. kriterij: študent mora imeti na dan 30.9.2021 opravljene študijske obveznosti v obsegu 61 KT ali
več.
2. kriterij: prednost imajo prijavljeni študenti z največjim število opravljenih kreditnih točk (KT).
3. kriterij: ob enakem številu doseženih kreditnih točk (KT) se upošteva povprečna ocena. Ob
doseženem enakem obsegu KT ima prednost pri izbiri študent z večjo povprečno oceno.
Način in rok za prijavo v projekt
Rok za prijavo v projekt je 30. 11. 2021.
Kandidati morajo izpolniti razpisno dokumentacijo:
- Vloga za vključitev v projekt,
- Potrdilo delodajalca.
Vloge se pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na naslov Izobraževalni center Geoss d.o.o., Višja
strokovna šola, CKS 2, 1270 Litija, s pripisom »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« do 30. 11.
2021.
Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave za vključitev v projekt:
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najkasneje do 10. 12. 2021. Izbrani
kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu aneksa k pogodbi o izobraževanju.
DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov sandra@ic-geoss.si oziroma vsak delovni
dan, razen torka, pokličete med 10. in 11. uro Sandro Katić na tel. št. 031 759 355.
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