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OKROGLA MIZA
KDAJ
ponedeljek, 20. 4. 2020
CV
KLINIKA
od 16.00 do 18.00
PRIJAVE TUKAJ
do 26. 9. 2016

Okrogla miza bo izvedena
preko spleta,
POVEZAVO BOSTE
KDAJ: sreda, 28.9.2016
PREJELI NA SVOJ MAIL
NA15.00-17.00
DAN OKROGLE
URA:
MIZE

KJE: FDV, predavalnica 15

EPIDEMIJA,
IZOLACIJA,
DELO NA DALJAVO …

KAKO AKTUALNE RAZMERE VPLIVAJO NA
ŽIVLJENJA ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH TER
KAJ JIM SVETUJEJO STROKOVNJAKI

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
-

dr. Zvonka Zupanič Slavec, redna univerzitetna profesorica na UL MF,
doktorica medicine in zgodovinarka medicine. Epidemije so stalnica
zgodovine človeških družb; kako in s kakšnimi posledicami so se z njimi
spopadale. V čem je naša današnja izkušnja z epidemijo posebna?

-

dr. Eva Boštjančič, docentka za psihologijo dela in organizacije na UL FF,
Oddelek za psihologijo. Kako se s pogoji življenja v času epidemije soočajo
študenti in strokovni sodelavci na Univerzi. Izzivi življenja in študija na
daljavo?

-

Tina Bončina, psihoterapevtka, avtorica priročnika Izgorelost – si upate
delati drugače? Realnost svetovalnega, terapevtskega dela v razmerah
epidemije: kje so izzivi največji, težave najbolj zahtevne in kako se ljudje
odzivamo na nove, drugačne pritiske?

-

Tamara Valenčič, samostojna strateška svetovalka s področja razvoja in
upravljanja talentov, organizacijskega designa in HRMja ter
komuniciranja. Kako bodo aktualne razmere spremenile vodenje
sodelavcev, upravljanje in komuniciranje znotraj podjetij ter kaj bodo
novega prinesle HR stroki?

PRIJAVITE SE
TUKAJ

Želite biti obveščen/a?
Prijavite se na naše novičke,
pišite na kc@uni-lj.si!
Spletna stran: www.kc.uni-lj.si
Facebook: Karierni centri UL

KONTAKT ZA VEČ INFORMACIJ

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI

dr. Sabina Žnidaršič Žagar
sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si, 030 641 640

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe
promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

