
Naravoslovnotehniška fakulteta, Snežniška

ulica 5, Ljubljana

25 .  9 .  2019  in  26 .  9 .  2019

 KARIERNI  CENTRI  UL  VABIMO  NA

 

DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE ZA

KOORDINATORJE TUTORJEV IN
TUTORJE UNIVERZE V LJUBLJANI V

ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

       
Možnosti in priložnosti za koordinatorje tutorjev in tutorje v
okviru Kariernih centrov UL  

Odgovori na najpogostejša vprašanja, vezana na pravice in
dolžnosti študentov 

Pravice in dolžnosti študentov s posebnim statusom  

Vprašanja in izzivi tujih in Erasmus študentov       

Predavanje dr. Željka Ćurića: Odnos do sebe in drugih v vodenju
in sodelovanju      

Delavnica: Razumevanje (med)kulturne inteligence za uspešno
tutorsko delo s tujimi in Erasmus študenti



PROGRAM
 
SREDA, 25. 9. 2019 (PREDAVALNICA P104)
 
8.15 - 8.30 Registracija
 
8.30 – 8.40 Uvodni nagovor
 
8.40 – 8.50 Možnosti in priložnosti za koordinatorje tutorjev in tutorje v okviru projekta Karierni centr UL [1]
Sabina Mikuletič Zalaznik, Karierni centri Univerze v Ljubljani
 
8.50 – 10.10 Najpogostejša vprašanja vezana na pravice in dolžnosti študentov

Pravice in dolžnosti študentov v praksi, najpogostejša vprašanja študentov ter nasveti in priporočila tutorjem
 predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Pravice in dolžnosti študentov s posebnim statusom 
 Mateja Zorko Stopar, pooblaščena oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami na Fakulteti za družbene vede
in tutorka

S kakšnimi vprašanji se srečujejo tuji in Erasmus študenti 
 dr. Nataša Pirih Svetina, koordinatorka Leta plus

Odgovori na vprašanja, ki so vezana na status študenta: ponavljanja, prepis/izpis, vzporedni študij, prehod med
programi/fakultetami, podaljšanje študentskega statusa, prehod iz rednega v izredni študij, podaljšan status
študenta, dodatno leto, kdaj se študent lahko pritoži in kam …

 Polonca Miklavc Valenčič in Maša Janeš, Univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo
 
10.10 – 10.30 Odmor
 
10.30 – 12.30 Predavanje: Odnos do sebe in drugih v vodenju in sodelovanju, 1. del
Predava: dr. Željko Ćurić
Ključni poudarki: komunikacija, medosebni odnosi, upravljanje konfliktnih situacij,
psihološke igre (podobnejši opis tukaj).
 
12.30 – 13.00 Odmor s prigrizkom
 
13.00 – 14.45 Predavanje: Odnos do sebe in drugih v vodenju in sodelovanju, 2. del
Predava: dr. Željko Ćurić
 
ČETRTEK, 26. 9. 2019 (PREDAVALNICA P006)
 
9.00 – 12.30 Delavnica: Razumevanje (med)kulturne inteligence za uspešno tutorsko delo s tujimi in
Erasmus študenti
Predava: Jaka Kovač
Ključni poudarki delavnice: Krepitev empatičnih in medkulturnih kompetenc in predstavitev nenasilne komunikacije,
vaje, praktični primeri (podobnejši opis tukaj).
 
 
 
 
1 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PRIJAVAVEČ INFORMACIJ

https://prijava.uni-lj.si/kc/Lists/usposabljanje%20za%20koordinatorje%20tutorjev/nova.aspx
https://kc.uni-lj.si/dogodki/izobra-evanje-in-usposabljanje-za-koordinatorje-tutorjev-in.html

