PRIJAVNICA

(TEMELJNE POKLICNE KOMPETENCE)
PRIJAVLJAM SE V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM (OBKROŽITE):
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA (ZAČETNI-A1), TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA (NADALJEVALNI-A2)
TUJI JEZIK – NEMŠČINA (ZAČETNI-A1), TUJI JEZIK – NEMŠČINA (NADALJEVALNI-A2)
TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA (ZAČETNI-A1), TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA (NADALJEVALNI-A2)

Kontaktna oseba: Suzana Gradič, suzana.gradic@bic-lj.si 01 2807 621
Kraj: BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
EMŠO:
Naslov:
Pošta:
Stopnja izobrazbe:
sr. poklicna šola

nedokončana osnovna šola
osnovna šola
nižja poklicna šola
sr. strokovna šola oz. mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit

Ustanova / podjetje:
Kontaktni telefon:

el. naslov:

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu z veljavnim
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke potrebujemo zaradi izdaje potrdila o opravljenem
usposabljanju. Dovoljujem uporabo fotografij, posnetih v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2016-2019 za objavo v publikacijah in na spletnih straneh zavoda v promocijske namene.

Izvedbo usposabljanja v celoti financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski
socialni sklad, zato je udeležba brezplačna.
Datum:

Podpis:

PRIJAVE:
 po pošti (Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana)
 ali skenirano po e-pošti: suzana.gradic@bic-lj.si
 ali po faksu: 01 2807 620
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju
OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1:
Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega
usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje
neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

