
 

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. 

 

                                      

 

CV KLINIKA

 

 

KDAJ: sreda, 28.9.2016 

URA: 15.00-17.00 

KJE: FDV, predavalnica 15 

 PRIJAVE TUKAJ 

do 26. 9. 2016 

 
Več informacij: Sabina Žnidaršič Žagar, sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si, 030-641640 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prijave do 16. 5. 2019 oz. do 

zapolnitve prostih mest. 

Dogodek je za študente 

brezplačen. Število mest je 

omejeno. Štejejo prve prijave! 

 

            Udeležite se delavnice:   722-1/2018-263         

»Napredni Word« 
in postanite mojster oblikovanja svojih 

tekstov 
 

  DELAVNICA ZA POPOLNO SAMOSTOJNO UPORABO WORD-a 

bo obsegala 15 pedagoških ur, razporejenih v 3 enote/dni: 

 

1. Dan, 20. 5. 2019: 

- Urejanje besedila 

- Odstavki 

- Časopisni stolpci 

- Sklicevanje 

- Kode polj 

- Sprotne in končne opombe 

- Skupno urejanje 

 

2. Dan, 27. 5. 2019:  

- Tabele 

- Slike 

- Polje z besedilom 

- Obrazci 

- Grafikoni 

- Kazalo slik 

 

 

3. Dan, 28. 5. 2019:  

- Odseki in prelomi 

- Slogi 

- Kazalo vsebine 

- Glava in noga dokumenta 

- Zaščita dokumenta 

- Postavitev strani 

- Priprava za tisk 

 

 

 

 

 

 

KDAJ 

20., 27. in 28. 5. 2019 

ob 15.00 – 19.00 

 
 

KJE 

UL Fakulteta za socialno delo 

Topniška 31 

Računalniška učilnica 

 

 

PRIJAVITE SE TUKAJ 

Osrednja tema prvega dne bo 

urejanje in oblikovanje besedila ter 

uporaba vseh hitrih orodij, ki jih Word 

ponuja za učinkovitejše delo z 

besedilom. Spoznali bomo 

tudi možnosti skupnega urejanja 

večjega števila oseb, sledenja 

spremembam ter spajanja 

dokumentov. 

V drugem dnevu se bomo srečali z 

dopolnjevanjem dokumentov z 

različnimi elementi. Pogledali 

bomo vstavljanje in ustvarjanje tabel, 

slik ter grafikonov. Znanje bomo 

dopolnili še z uporabo 

prednastavljenih predlog in s 

postavitvijo obrazcev ter anket. 

Na vprašanja, kako ustrezno uporabiti 

različne sloge, kdaj postavljati 

prelome in odseke, kako 

ustvariti samodejno kazalo vsebine, 

na kakšen način najuspešneje 

dokument zaključiti, pa bomo 

odgovorili v našem zadnjem dnevu. 

 

DELAVNICO BODO VODILI 

STROKOVNJAKI 

MICRO TEAMa d.o.o.  
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