Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko

Prijavnica za lektorate tujih jezikov 2019/20
Ime in priimek: ___________________________________


študent UNG __________________________________________________ (ime fakultete)



zaposleni na UNG



drugo

(ustrezno obkroži)
Točen naslov za izstavitev računa: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefon: ________________________ E-mail:_________________________________
V študijskem letu 2019/20 bi želel/a obiskovati (ustrezno obkroži):
ZIMSKI SEMESTER

POLETNI SEMESTER



Lektorat nemškega jezika 1 (A1)



Lektorat nemškega jezika 2 (A1+)



Lektorat nemškega jezika 3 (B1)



Lektorat nemškega jezika 4 (B1+)



Lektorat angleškega jezika (B1+)



Lektorat angleškega jezika (B2)



Začetni tečaj slovenskega jezika (A1)



Nadaljevalni tečaj slovenskega jezika (B1)

60-urni lektorat traja od začetka oktobra 2019 do sredine januarja 2020 oziroma od sredine februarja
2020 do začetka junija 2020.
Plačilo je možno v dveh obrokih:
 študentje UNG in zaposleni na UNG: 130 € (80 EUR do 20. 10. 2019 in 50 EUR do 20. 11. 2019 oz. 80
EUR do 1. 3. 2020 in 50 EUR do 1. 4. 202019 za lektorate, ki se bodo izvajali v poletnem semestru);
 zunanji slušatelji: 260 € (160 € do 20. 10. 2019 in 100 € do 20. 11. 2019 oz. 160 EUR do 1. 3. 2020 in 100
EUR do 1. 4. 2020 za lektorate, ki se bodo izvajali v poletnem semestru).
V primeru vaše odpovedi, do katere pride po začetku tečaja, vplačanih zneskov ne vračamo. Izjeme
predstavljajo odpovedi iz utemeljenih razlogov.
Lektorati se bodo izvajali le ob zadostnem številu prijavljenih slušateljev.
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico vrnite v tajništvo Fakultete za humanistiko do 26. septembra 2019.
Datum: _________________________

Podpis: __________________________



Stopnja lektorata je v oklepaju izražena tudi z oznako predvidene dosežene skupne referenčne ravni znanja v skladu s Skupnim evropskim
jezikovnim okvirjem (SEJO).

Stopnja lektorata je v oklepaju izražena tudi z oznako predvidene dosežene skupne referenčne ravni znanja v skladu s Skupnim evropskim
jezikovnim okvirjem (SEJO).


Trajanje lektoratov je izraženo v pedagoških urah (1 pedagoška ura traja 45 minut).



Ob odobritvi komisije za študijske zadeve posameznega programa lahko študent uveljavlja pridobljene kompetence ECTS na svojem študijskem
programu. V tem primeru je upravičen do brezplačnega obiskovanja lektorata tujega jezika.

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
Tel.: +386 (0)5 33 15 237; E-mail: info.fh@ung.si

