Vabljeni k prijavi za vpis v višješolske študijske programe, ki jih izvajamo na
Šolskem centru Šentjur, Višji strokovni šoli
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR, Višja strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Splet: http://www.sc-s.si
Telefon: 03 746 29 02
Email: referat@sc-s.si, tajništvo@sc-s.si

Izvajamo 4 višješolske programe in sicer Upravljanje podeželja in krajine, Živilstvo in

prehrana, Gostinstvo in turizem ter Naravovarstvo;

vse programe kot redno in
izredno obliko študija. Študijsko leto ima 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov
strokovno–teoretičnega (predavanja, seminarske in laboratorijske vaje) in 10 tednov praktičnega
izobraževanja. Praktično izobraževanje se izvaja v strokovno ustreznih podjetjih oz. organizacijah, na
kmetijah ali na šolskem posestvu. Izvajanje programa traja dve leti. V okviru izobraževalnega procesa
se izvajajo tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki so zelo pomemben del izobraževalnega
procesa, saj študenti v praksi vidijo in izkusijo strokovne vsebine, ki jih poslušajo v sklopu predavanj in
vaj. Izvajanje izobraževalnega programa izrednega študija traja 2 leti in pol in je prilagojeno v skladu z
veljavno zakonodajo.
Ker pa se zavedamo pomena povezovanja šole ne le z lokalnim okoljem, temveč tudi širše, vsako
študijsko leto omogočimo zainteresiranim študentom, da v okviru mednarodnega programa
Erasmus+ del študijskih obveznosti (študij ali praktično izobraževanje) opravijo v eni izmed evropskih
držav.
Druga prijava za vpis od 24. avgusta do 31. avgusta 2021
Podatki o še prostih vpisnih mestih bodo objavljeni do 23. avgusta 2021 na spletni strani
Šolskega centra Šentjur www.sc-s.si in Višješolske prijavne službe .
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do
31. Avgusta 2021, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne
službe Celje http://vps.vss-ce.com/VPS/. Izpolnjen prijavni obrazec, natisnjen s spletne strani
ter podpisan, pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Šolski
center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo
eno prijavo. Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne
višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete pogoje ali jih boste izpolnili v tekočem
študijskem
letu.
Višješolska prijavna služba bo do 23. Septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z
drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidate, sprejete v drugem
prijavnem roku, višja strokovna šola vpisuje do 1. oktobra 2021.
Vpis za izredni študij
Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih, kot za redni
študij.
Na še prosta mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno
na višjo strokovno šolo do 30. oktobra 2021.

FINANČNE OBVEZNOSTI - IZREDNI
Izredni študij si študent financira sam, podjetje ali organizacija, kjer je zaposlen oziroma iz
drugih virov.
Stroške študija izrednih razdelimo na:



šolnina
diplomski izpit

Informativne cene izobraževanja za študijsko leto 2021/2022:
 ob vpisu
295,00 EUR
 šolnina (obroki) 6 x (okt.-mar.)
125,00 EUR
za eno leto izobraževanja. Izobraževanje izrednih študentov pa poteka dve leti in pol
 diplomski izpit
320,00 EUR
POGODBA
Vsak študent ob vpisu prejme in podpiše pogodbo o svojih obveznostih in obveznostih šole.
FINANČNE OBVEZNOSTI - REDNI
Vpisnina v prvi letnik 30 EUR

