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UL

izr. prof. dr.  Monika Govekar 
Okoliš

Načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na fakulteti 
za praktično usposabljanje študentov (nepedagoška 
praksa)

4 Notranji

Učinkovito izvajanje praktičnega usposabljanja v gospodarstvu in negospodarstvu za 
visokošolske študente zahteva načrtovanje priprave in izvedbe mentorstva na 
fakulteti.

25/01/2019
januar

UM

red. prof. dr. Milena Ivanuš 
Grmek

Specifika visokošolskega pouka pri delu z velikimi in 
majhnimi skupinami študentov

4 Notranji

Ker dobro poučevanje pomeni, da pripravimo večino študentov do tega, da uporabljajo 
miselne procese višjih zahtevnostnih ravni, je potrebno pri organizaciji pedagoškega 
dela smiselno kombinirati različne oblike in različne metode. Cilj izobraževanja je 
usposobiti visokošolske učitelje za kombinacijo različnih oblik (smiselna kombinacija 
frontalnega, skupinskega, individualnega dela ter dela v dvojicah) in metod dela 
(problemski pristop, učenje s primeri) z namenom večjega in učinkovitega sodelovanja 
študentov na predavanjih in vajah.

31/01/2019

januar

UM

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše
Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih 
kompetenc študentov v procesu visokošolskega 
izobraževanja

4 Notranji

Na srečanju bodo predstavljeni osnovni koncepti v okviru razvijanja socialno-
emocionalnih kompetenc študentov. Kot osnova za razvijanje socialno-emocionalnih 
kompetenc bo predstavljen model CASEL, ki kot ključne za socialno-emocionalne 
kompetence opredeljuje koncepte samozavedanja, samouravnavanja, socialnega 
zavedanja, odnosnih spretnosti in dogovornega odločanja. Eden od pomembnih ciljev 
je ustvariti priložnosti, da visokošolski učitelji in sodelavci preverjajo svoje lastne 
kompetence in svoj način sodelovanja s študenti zaradi vse večjega poudarjanja na 
zavedanju, da sta dobro počutje in znanje o lastnih osebnostno-poklicnih kvalitetah 
učiteljev samih tista dejavnika, ki izboljšata kvaliteto medsebojnih odnosov in učnega 
procesa.

14/02/2019

februar

UL

izr. prof. dr.  Monika Govekar 
Okoliš

Evalvacija mentorstva na fakulteti za visokošolske 
študente na praktičnem usposabljanju (nepedagoška 
praksa)

4 Notranji Uspešnost mentorstva na fakulteti za visokošolske študente na praktičnem 
usposabljanju je mogoče ugotavljati z ustrezno evalvacijo.

22/02/2019
februar

UM
Red. prof. dr. Michelle 
Gadpaille

Priprava študentov na izdelavo kakovostnega 
zaključnega dela

4 Notranji
Usposabljanje se bo dotaknilo tem, ki se nanašajo na pripravo kvalitetnega 
zaključnega dela 26/02/2019

februar

UL
doc. dr.  Katja Jeznik Vzpostavljanje vključujoče učne skupnosti v 

visokošolskem okolju
4 Notranji V okviru usposabljanja bodo udeleženci spoznali izhodišča, ki pripomorejo k 

razumevanju inkluzivnosti slovenskega šolskega sistema
12/03/2019

marec

UM

Izr. prof. dr. Sara Tement
Zavzetost pri pedagoškem delu v visokošolskem 
izobraževanju 

3 Notranji

Zavzetost je pomemben dejavnik kakovosti pedagoškega procesa v visokošolskem 
okolju. Zavzeti visokošolski učitelji bolj predano posredujejo znanje, so zatopljeni v 
pedagoške procese in vztrajajo pri doseganju svojih pedagoških ciljev. Večja zavzetost 
se dolgoročno povezuje tudi z inovativnostjo pri delu, ter se prenaša končno tudi na 
študente. Usposabljanje bo namenjeno krepitvi individualnih veščin in strategij, s 
pomočjo katerih bodo udeleženci lahko dosegli večje ujemanje osebnih vrednot, 
interesov in kompetenc z zahtevami dela v visokošolskem okolju. Omenjene veščine 
nedvomno pomagajo krepiti zavzetost pri delu in posledično vplivajo na izboljšanje 
učnega procesa.

21/03/2019

marec

UM
Doc. dr. Vesna Vuk Godina Visokošolsko izobraževanje v pogojih medkulturnosti 4 Notranji

Medkulturnost in njeni vplivi na rezultate visokošolskega programa, izvajanje 
visokošolskega izobraževanja v medkulturnosti ter s tem povezane potrebne 
spremembe

26/03/2019
marec

UM
izr. prof. dr. Alenka Lipovec Problemsko učenje v virtualnih sodelovalnih okoljih 4 Notranji

Problemski pristop, ki vključuje kontekstualizacijo, sodelovalne pristope in IKT  vpliva 
na dvig znanja in motivacije učečega. Usposabljanje bo usmerjeno v prikaz primerov z 
različnih področij.

28/03/2019
marec

UM
Red. prof. dr. Vesna Kondrič 
Horvat

Transkulturnost v visokošolskem izobraževanju 3 Notranji
Zgodovina razvoja različnih paradigem, medkulturnosti, multikulturnosti in 
transkulturnosti ter njihovi vplivi na izobraževalni sistem.

29/03/2019
marec

UM

Izr. prof. dr. Robert Repnik
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja 
gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih 
predmetov

4 Notranji

Sodelovanje študentov tekom študija s potencialnimi delodajalci s področja 
gospodarstva je zelo pomembno za izboljšanje kariernih poti diplomantov. Cilj 
usposabljanja je opolnomočiti izvajalce študijskega procesa za ustrezno vpeljavo in 
izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med 
institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih 
diplomantov.

03/04/2019

april



UL
izr. prof. dr.  Klara Skubic 
Ermenc

Vloga, pomen in načrtovanje učnih izidov v visokem 
šolstvu

8 Notranji
Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo usposobiti za oblikovanje učnih izidov v 
kontekstu priprave programov izobraževanja in učnih načrtov. 05/04/2019

april

UM

Izr. prof. dr. Robert Repnik
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na 
univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na 
naravoslovna področja

4 Notranji

Izvajalci študijskega procesa se poslužujemo majhnega nabora uveljavljenih načinov 
(metod) poučevanja, čeprav jih je zaradi razvoja didaktičnih orodij in pripomočkov, 
modernizacije študija in sledenja didaktičnim trendom nujno nadgraditi, razvijati in 
uvajati didaktične novosti. Cilj usposabljanja je z izsledki in predlogi, kako uveljavljene 
načine poučevanja fakultet v tujini modificirati v luči primernosti za adaptacijo v naše 
študijske programe.

10/04/2019

april

UM

Izr. prof. dr. Sara Tement
Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti v 
visokošolskem izobraževanju

3 Notranji

Stres in izgorelost sta prisotna tako med visokošolskimi učitelji kot med študenti. 
Pogosto se kažeta v slabši delovni učinkovitosti in motivaciji za delo. V okviru 
usposabljanja bodo udeleženci spoznali, kako se kaže izgorelost, kakšne so njene 
posledice, spoznali bodo dejavnike delovnega mesta ter osebnostne dejavnike, ki 
prispevajo k nastanku izgorelosti. Dodatno bodo spoznali inovativne načine za 
preventivno delovanje in preprečevanje izgorelosti. Udeleženci bodo tudi ozavestili, 
kako lahko omenjene načine tudi prenesejo na študente in posledično prispevajo h 
kakovostnejšemu učnemu procesu. 

11/04/2019

april

UM

red. prof. dr. Milena Ivanuš 
Grmek

Specifika visokošolskega pouka pri delu z velikimi in 
majhnimi skupinami študentov

4 Notranji

Ker dobro poučevanje pomeni, da pripravimo večino študentov do tega, da uporabljajo 
miselne procese višjih zahtevnostnih ravni, je potrebno pri organizaciji pedagoškega 
dela smiselno kombinirati različne oblike in različne metode. Cilj izobraževanja je 
usposobiti visokošolske učitelje za kombinacijo različnih oblik (smiselna kombinacija 
frontalnega, skupinskega, individualnega dela ter dela v dvojicah) in metod dela 
(problemski pristop, učenje s primeri) z namenom večjega in učinkovitega sodelovanja 
študentov na predavanjih in vajah.

12/04/2019

april

UL
izr. prof. dr.  Vesna 
Štemberger

Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z 
vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja

8 Notranji Le zdrav in aktiven posameznik lahko doprinese k dobrobiti družbe 17/04/2019
april

UM

Izr. prof. dr. Robert Repnik
Izvajanje in razvoj inovativnih načinov poučevanja na 
univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na 
naravoslovna področja

4 Notranji

Izvajalci študijskega procesa se poslužujemo majhnega nabora uveljavljenih načinov 
(metod) poučevanja, čeprav jih je potrebno zaradi razvoja didaktičnih orodij in 
pripomočkov, modernizacije študija in sledenja didaktičnim trendom nenehno 
nadgrajevati in razvijati ter uvajati didaktične novosti. Mednje poleg rabe uveljavljenih 
metod (razlaga, razgovor, demonstracija, delo z besedili, 
laboratorijsko/eksperimentalno delo, ter metoda pisnih in grafičnih del) sodi uvajanje 
katere izmed naslednjih inovativnih metod v poučevanje na visokošolskem nivoju: 
individualizacija, diferenciacija, problemski pouk, projektno delo, timsko delo, tehnike 
ustvarjalnega razmišljanja, obrnjeno poučevanje. Poleg omenjenih, ki jih bomo 
podrobneje predstavili, bomo nanizali še nekaj dodatnih inovativnih metod, ki bi 
morebiti lahko bile koristne pri visokošolskem poučevanju.

17/04/2019

april

UM

doc. dr. Janja Tekavc
Prilagoditev učnega procesa za uspešno podporo 
študentom s posebnim statusom – primer dvojne 
kariere študentov športnikov

4 Notranji

Prilagoditev učnega procesa z uvajanjem različnih inovativnih oblik in pristopov dela za 
študente s posebnim statusom je zelo pomembno. Primer so študenti športniki in 
njihova dvojna kariera. Cilj usposabljanja je udeležencem predstaviti različne 
inovativne oblike in pristope dela, s katerimi podprejo študente aktivne športnike, jih 
naučiti preveriti in na novo oblikovati sodobne pristope dela s študenti športniki ter 
razviti ključne kompetence za vrednotenje in izbiranje med posameznimi inovativnimi 
pristopi.

17/04/2019

april

UM

Doc. dr. Vesna Vuk Godina
Vplivi predhodne socializacije na potek in rezultate 
visokošolskega izobraževanja

4 Notranji
Značilnosti narcisistične  socializacije in narcisistične osebnostne strukture. Seznanjanje 
z možnimi alternativnimi pristopi pri visokošolskem delu, saj tradicionalni načini dela ne 
delujejo več.

18/04/2019

april

UM
Doc. dr. Andrej Naterer

Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih 
programih

4 Notranji
Usposabljanje se bo dotaknilo dveh sklopov – priprave na terensko delo ter kvalitetno 
izvedbo terenskega dela.

19/04/2019
april

UL
izr. prof. dr.  Iztok Devetak

Inovativne oblike vrednotenja znanja študentov 
naravoslovja

2x4h Notranji
Ustrezno vrednotenje znanja omogoča kakovostnejše spremljanje dela študentov ter 
končnega vrednotenja njihovega znanja. 19/04/2019

april



UPR

doc. dr. Klara Šumenjak
Primerjava slovenskega visokošolskega in 
raziskovalnega sistema z mednarodnim prostorom  

4

 Udeleženec predstavi in primerja značilnosti visokošolskih in raziskovalnih sistemov 
držav, v katerih je deloval. / Udeleženec pridobi ustrezna znanja za vzpostavljanje 
diskusije s  študenti za refleksijo njihovih lastnih izkušenj ter realizacije študijskih 
pričakovanj.   23/04/2019 april

UM

Red. prof. dr. Vesna Kondrič 
Horvat

Transkulturnost v visokošolskem izobraževanju 3 Notranji
Zgodovina razvoja različnih paradigem, medkulturnosti, multikulturnosti in 
transkulturnosti ter njihovi vplivi na izobraževalni sistem

5.04.2019 - 
prestavljeno na 

23.4.2019 april

UM

Izr. prof. dr. Robert Repnik
Usposabljanje za razvoj didaktično učinkovitega in 
varnega laboratorijskega in terenskega dela ter 
eksperimentalnih predavanj na področju fizike

4 Notranji

Varno laboratorijsko delo, terensko delo ter izvajanje eksperimentalnih predavanj so 
ključnega pomena ter didaktično učinkoviti za področje študija fizike. Težava: Pogosto 
je izvedba eksperimenta sicer varna, želenih didaktičnih učinkov pa ne doseže. 
Cilj/rešitev: S primerjavo domačih izkušenj in dobre prakse v tujini bomo pripravili 
usposabljanje za izvajalce študijskih predmetov, vezanih na izvajanje eksperimentov.

24/04/2019

april

UM
Doc. dr. Andrej Naterer

Priprava in izvedba terenskega dela v visokošolskih 
programih

4 Notranji
Usposabljanje se bo dotaknilo dveh sklopov – priprave na terensko delo ter kvalitetno 
izvedbo terenskega dela.

26/04/2019
april

UL
izr. prof. dr.  Gregor Torkar

Terensko delo kot prožna oblika poučevanja v 
visokošolskem izobraževanju

2x8h Notranji Usposabljanje za kakovostno izvajanje terenskega dela. 26/04/2019
april

UPR

doc. dr. Klara Šumenjak
Mednarodna primerjava študijskih programov in 
poklicev  

4

Udeleženec primerjalno opiše študijske programe s področja, na katerem je deloval v 
mednarodnem okolju. / Udeleženc pridobi ustrezna znanja, da v diskusiji s študenti 
analizira pričakovanja delovnih okolij, za katere se na določenem programu 
potencialno usposabljajo.

30/04/2019 april

UM
izr. prof.dr. Miran Lavrič

Upoštevanje značilnosti mladih v procesu učenja in 
poučevanja: specifikacije dela s študenti generacij 
2010–2020 v Sloveniji

3 Notranji
Socialne karakteristike mladih v Sloveniji med leti 2010 do 2020 – študijske navade, 
preživljanje prostega časa, medijska pismenost, življenjski stili in zdravstvena tveganja.

06/05/2019
maj

UPR
doc. dr. Klara Šumenjak

Umeščanje  obštudijskih dejavnosti v kontekst 
študijskega področja 

4
Udeleženec se usposobi za povezovanje in integriranje obštudijskih dejavnosti v 
diskusiji s študenti, z vsebino študijskega področja in potencialnim kariernim razvojem 
študentov.  07/05/2019 maj

UM

Izr. prof. dr. Robert Repnik
Vključevanje strokovnjakov iz institucij s področja 
gospodarstva v izvedbo naravoslovnih študijskih 
predmetov

4 Notranji

Sodelovanje študentov tekom študija s potencialnimi delodajalci s področja 
gospodarstva je zelo pomembno za izboljšanje kariernih poti diplomantov. Cilj 
usposabljanja je opolnomočiti izvajalce študijskega procesa za ustrezno vpeljavo in 
izvajanje pedagoškega procesa, ki bo vzpostavil in razvijal sodelovanje med 
institucijama v korist kariernega razvoja vseh vključenih, predvsem pa bodočih 
diplomantov.

08/05/2019

maj

UM
Izr. prof. dr. Katja Košir

Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje 
zavzetosti študentov za študij

4 Notranji
Na usposabljanju se bodo sodelavci visokošolskih zavodov učili prepoznavati dejavnike 
motivacije ter oblikovati učno okolje na način, ki spodbudno deluje na akademsko 
zavzetost študentov.

09/05/2019
maj

UL
izr. prof. dr. Jurij Selan

Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na 
likovno-umetniškem področju izven matične inštitucije 8 Notranji

Spoznavanje oblik dela s študenti pri pripravi na praktično-pedagoško usposabljanje na 
likovno-umetniških področjih. 9/5/19 maj

UPR
doc. dr. Klara Šumenjak

Vključevanje mednarodnih in medkulturnih izkušenj v 
načrtovanje pedagoškega dela 

4
Udeleženec primerjalno s svojimi izkušnjami in kulturnim okoljem, iz katerega prihaja, 
vključuje v načrtovanje pedagoškega procesa svoje mednarodne in medkulturne 
izkušnje. 14/05/2019 maj

UM

Izr. prof. dr. Robert Repnik
Izvajanje in razvoj uveljavljenih načinov poučevanja na 
univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na 
naravoslovna področja

4 Notranji

Izvajalci študijskega procesa se poslužujemo majhnega nabora uveljavljenih načinov 
(metod) poučevanja, čeprav jih je zaradi razvoja didaktičnih orodij in pripomočkov, 
modernizacije študija in sledenja didaktičnim trendom nujno nadgraditi, razvijati in 
uvajati didaktične novosti. Cilj usposabljanja je z izsledki in predlogi, kako uveljavljene 
načine poučevanja fakultet v tujini modificirati v luči primernosti za adaptacijo v naše 
študijske programe

15/05/2019

maj



UM

doc. dr. Janja Tekavc
Uvajanje aktivnega odmora kot metode za dvig 
kakovosti učenja in poučevanja

4 Notranji

Na usposabljanju bo predstavljen pomen pomen aktivnega življenjskega sloga za 
doseganje psihofizičnega zdravja posameznika, pri čemer bo izpostavljen aktivni 
odmor med učnim procesom. Udeleženci se bodo naučili, kako oblikovati sodobno 
učno in delovno okolje, ki omogoča gibanje in zmanjša dolgotrajno sedenje ter 
negativne učinke le-tega. 

17/05/2019

maj

UL
izr. prof. dr.  Jasna Mažgon

Izvajanje (samo)evalvacije v visokošolskem okolju s 
pomočjo spletnih orodij za anketiranje 4 Notranji Samoevalvacija s pomočjo spletih anketnih orodij. 17/05/2019

maj

UL
izr. prof. dr. Tadej Vidmar

Uporaba novih učnih oblik, metod, pristopov v luči 
kakovosti visokošolskega študija

4 Notranji
Nova poimenovanja učnih oblik, metod in pristopov še ne pomenijo večje kakovosti 
visokošolskega študija. 21/5/19 maj

UPR
doc. dr. Klara Šumenjak Sporazumevanje v različnih učnih okoljih in oblikah 4

Udeleženec spozna in prepozna priložnosti ter se usposobi za načrtovanje in izvedbo 
sporazumevanja v različnih učnih okoljih in oblikah (spletna okolja, individualno, par, 
skupina). 21/05/2019 maj

UM

doc. dr. Marta Licardo
Krajši izobraževalni moduli in njihova implementacija v 
študijskem procesu

4 Notranji

Namen usposabljanja je analizirati načrtovanje, izvajanje in evalvacijo krajših 
izobraževalnih modulov, ki so bili pripravljeni v skladu z izobraževalnim, socialnim in 
kulturnim kontekstom vezanim na izobraževanje študentov predšolske vzgoje. 
Visokošolski učitelji bodo seznanjeni kako je strukturiran krajši izobraževalni modul, ki 
je namenjen sodobnim načinom poučevanja in vključevanja študentov iz tujine. 

23/05/2019

maj

UM

doc. dr. Jerneja Žnidaršič Razvijanje ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanju 4 Notranji

Namen izobraževanja je ozavestiti visokošolske učitelje in strokovne sodelavce o  
pomenu ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanju. Udeleženci usposabljanja bodo 
v okviru aktivnega dela spoznali sodobne učne pristope za razvijanje ustvarjalnosti 
študentov na različnih predmetnih področjih ter analizirali in vrednotili uporabnost 
različnih učnih pristopov za razvijanje ustvarjalnosti.

24/05/2019

maj

UM
Doc. dr. Jernej Kovač

Supervizija – kot pomoč pri spoprijemanju s stresom v 
izobraževanju

4 Notranji 24/05/2019
maj

UM

Red. prof. dr. Victor Kennedy
Ustvarjalnost v visokem šolstvu – se je lahko naučimo in 
jo lahko preizkušamo? / Creativity in higher education: 
Can it be Taught and Tested? 

4 Notranji

V ospredju usposabljanja bo raziskovanje tehnik preizkušanja in spodbujanja 
ustvarjalnosti v visokošolskem izobraževanju. Udeleženci bodo med drugim spoznali 
tudi primere ustvarjalnosti študentov in kako na inovativne načine spodbuditi 
ustvarjalnost tudi na ravni visokošolskega izobraževanja.

28/05/2019

maj

UPR
doc. dr. Klara Šumenjak

Medkulturni dialog  v različnih komunikacijskih 
situacijah

4
 Udeleženec zna analizirati in oceniti  medkulturne izkušnje v diskusiji s študenti in 
študente vključiti v oceno njihove medkulturne senzibilnosti. 28/05/2019 maj

FIŠ

doc. dr. Nuša Erman - 
Inovativni pristopi k poučevanju študentov na področju 
analize podatkov

3 Skupina

Usposabljanje je namenjeno seznanjanju z inovativnimi pristopi poučevanja, ki 
vključujejo razumevanje študentovih motivacijskih dejavnikov in temu prilagojeno 
vpeljavo prožnega učnega okolja z namenom hitrejše in učinkovitejše absorpcije 
znanja za ustrezno izvedbo analize podatkov.

30/05/2019

maj

UM
Izr. prof. dr. Katja Košir

Zavzeti učitelji – zavzeti študenti? Spodbujanje 
zavzetosti študentov za študij

4 Notranji
Na usposabljanju se bodo sodelavci visokošolskih zavodov učili prepoznavati dejavnike 
motivacije ter oblikovati učno okolje na način, ki spodbudno deluje na akademsko 
zavzetost študentov.

06/06/2019
junij

UM

izr. prof. dr.  Drago Bokal

Multiplikacijski učinki vključevanja znanstvene 
literature v poučevanje, sodelovanja z delodajalci in 
dopolnjevanja vsebine predmetov s ciljem povečati 
sposobnosti diplomantov na področju inovacij v 
delovnem procesu

4 Notranji

Preverjanje in priprava multiplikacijskih učinkov obstoječih dejavnosti (razvoj 
kompetenc strokovne pismenosti, sodelovanje s potencialnimi delodajalci v okviru 
izvedbe rednih/izbirnih predmetov, razvoj dopolnilne poglobljene vsebine predmetov). 
Izvedba vključuje primerjavo in usklajevanje z mednarodnimi dobrimi praksami. 
Podaja predlogov za takšno visokošolsko poučevanje, ki bo vodilo v povečanje 
sposobnosti diplomantov na področju inovacij kasneje v delovnem procesu.

11/06/2019

junij

UL
prof. dr. Vesna Ferk Savec Projektno delo v naravoslovju 8 Notranji

Na delavnici se bodo VIS učitelji in strokovni sodelavci ob uporabi prožnih oblik 
poučevanja seznanili s pristopom projektnega dela, njegovimi stopnjami ter primeri 
uporabe na področju naravoslovja. 13/6/19 junij



UM

red. prof. dr. Majda Schmidt 
Krajnc

Študenti s posebnimi potrebami v procesu inkluzije 4 Notranji

Da bi lahko visokošolske ustanove v procesu inkluzije uresničevale načela enakosti, 
pravičnosti in sodelovanja, morajo visokošolski učitelji  ustrezno prepoznavati  
raznolike potrebe študentov  ter  se na njih učinkovito odzivati. Znotraj skupine 
študentov s posebnimi potrebami (PP) se pojavljajo različne vrste primanjkljajev, 
odstopanj in ovir, tj.  senzorne,  kognitivne, zdravstvene, nevrološke, motorične in 
druge oblike oviranosti. Da bi zagotovili akademski razvoj in  napredek študentov s PP,  
je treba pripraviti  in prilagoditi izobraževalni proces tako, da spodbuja  njihovo popolno 
vključenost  in oblikovanje pozitivnih odnosov ter stališč vseh udeležencev procesa. 

14/06/2019

junij

UM
Doc. dr. Jernej Kovač

Supervizija – kot pomoč pri spoprijemanju s stresom v 
izobraževanju

4 Notranji 20/06/2019
junij

UM

doc. dr. Marta Licardo
Svetovalnica za študente – primer dobre prakse pri delu 
s študenti s posebnimi potrebami in posebnimi statusi

4 Notranji

Namen usposabljanja je primerjati različne dobre prakse pri delu s študenti s posebnimi 
potrebami in posebnimi statusi ter evalvirati delo svetovalnice, ki je aktivna na UM PEF 
že nekaj let. V usposabljanju bodo pojasnjeni nekateri pomembni vidiki izvajanja 
prilagoditev za študente s posebnimi potrebami pri sami izvedbi študijskega procesa 
ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja, glede na posamezne skupine študentov s 
posebnimi potrebami in posebnimi statusi.

20/06/2019

junij

UM

Izr. prof. dr. Marija Javornik 
Krečič

Različne vloge visokošolskega učitelja v izobraževalnem 
procesu

4 Notranji

Na usposabljanju bodo predstavljanje različne vloge visokošolskega učitelja v 
izobraževalnem procesu. Izhodišče usposabljanja bo kognitivno-konstruktivistična 
paradigma, da je učiteljevo ravnanje vodeno in utemeljeno v posameznikovem 
sistemu prepričanj, vrednot in principov. Gre za proces, ki se nanaša na učiteljevo 
temeljno vlogo – poučevanje, ter vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno 
dimenzijo ter pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, 
odgovornega odločanja in ravnanja. Temeljno vprašanje je, kako visokošolski učitelj 
pojmuje termin ''inovativne prožne oblike učenja in poučevanja'' ter ali v procesu 
svojega poklicnega razvoja osmišlja in razvija svoja pojmovanja ter spreminja svojo 
prakso poučevanja.  

21/06/2019

junij

UM

Izr. prof. dr. Marija Javornik 
Krečič

Metode in oblike dela v visokošolskem učnem procesu 4 Notranji
V ospredju usposabljanja bo vprašanje, v kolikšni meri je izobraževalni proces na 
univerzah usmerjen v študenta ter v kolikšni meri lahko govorimo o povezanosti med 
učiteljevimi pojmovanji in ravnanji.

28/06/2019
junij

UM

doc. dr. Jerneja Žnidaršič
Uresničevanje ciljev kulturno-umetnostne vzgoje v 
procesu visokošolskega izobraževanja

4 Notranji

Namen izobraževanja je ozavestiti visokošolske učitelje in strokovne sodelavce o  
pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v visokošolskem izobraževanju. Udeleženci 
usposabljanja bodo v okviru aktivnega dela raziskovali možnosti implementacije 
izbranih ciljev kulturno-umetnostne vzgoje (razvijanje ustvarjalnosti, kritičnega 
mišljenja, estetske občutljivosti, spoznavanje drugih kultur…) v visokošolski pedagoški 
proces.

28/08/2019

avgust

UM

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše
Razvijanje pedagoških, socialno – emocionalnih 
kompetenc študentov v procesu visokošolskega 
izobraževanja

4 Notranji

Na srečanju bodo predstavljeni osnovni koncepti v okviru razvijanja socialno-
emocionalnih kompetenc študentov. Kot osnova za razvijanje socialno-emocionalnih 
kompetenc bo predstavljen model CASEL, ki kot ključne za socialno-emocionalne 
kompetence opredeljuje koncepte samozavedanja, samouravnavanja, socialnega 
zavedanja, odnosnih spretnosti in dogovornega odločanja. Eden od pomembnih ciljev 
je ustvariti priložnosti, da visokošolski učitelji in sodelavci preverjajo svoje lastne 
kompetence in svoj način sodelovanja s študenti zaradi vse večjega 

29/08/2019

avgust

UL
doc. dr.  Danijela Makovec 
Radovan

Visokošolski učitelj kot strokovnjak, didaktik in pedagog 4 Notranji Usposabljanje je namenjeno opredelitvi značilnosti visokošolskega učitelja. 1/9/19 september

UL

doc. dr. Jerneja Pavlin Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in 
matematičnem visokošolskem izobraževanju

8 Notranji Pri raziskovalnem učenju je pomembna postopnost od problema do usvajanja novih 
konceptov.

18/09/2019

september



UL
prof. dr. Jana Kalin Skupinsko delo v visokošolskem izobraževanju 4 Notranji

Kakovostno učenje v skupini zahteva ustrezne pristope, zavedanje prednosti in 
omejitev, ki jih prinaša delo v skupini ter uporabo ustreznih oblik skupinskega dela 
glede na velikost skupine študentov 19/9/19 september

UM
izr. prof. dr. Alenka Lipovec Problemsko učenje v virtualnih sodelovalnih okoljih 4 Notranji

Problemski pristop, ki vključuje kontekstualizacijo, sodelovalne pristope in IKT  vpliva 
na dvig znanja in motivacije učečega. Usposabljanje bo usmerjeno v prikaz primerov z 
različnih področij.

19/09/2019
september

UL
izr. prof. dr.  Barbara Šteh Poučevanje za aktiven študij 4 Notranji

Za spodbujanje kakovostnega študija je pomembno razumevanje pomena različnih 
pojmovanj in pristopov k učenju in poučevanju. 20/09/2019

september

UL
doc. dr. Robert Potočnik

Problemsko učenje pri likovni dejavnosti na visokošolski 
ravni 8 Notranji Značilnosti in posebnosti problemskega učenja pri predmetih z likovno dejavnostjo. 23/9/19 september

UM

red. prof. dr. Milena Ivanuš 
Grmek

Pogled visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev na študij študentov ter  lastno vlogo

4 Notranji

Na osnovi analize stanja (rezultati anketnih vprašalnikov) bomo pripravili usposabljanja 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev z namenom, da vplivamo na njihova pojmovanja 
študija študentov ter njihove vloge pri delu z njimi. Osredotočili se bomo na njihov 
pogled na študijsko okolje in v kakšni meri je njihovo ravnanje usmerjeno od 
»poučevanja« (dela ex cathedra) k »učenju« (spodbujanje sodelovanja pri predavanjih 
in vajah, študij osredotočen na študenta, kritično mišljenje ).

25/09/2019

september

UL doc. dr. Damjana Kogovšek
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za 
študente s slepoto in slabovidnostjo

8 Notranji
Predstavljeni bodo osnovni pojmi, zakonodaja s področja študentov s posebnimi 
potrebami, ter značilnosti in potrebe študentov z različnimi posebnimi potrebami ter 
osnovne prilagoditve v študijskem procesu

01/10/2019
oktober

UM

izr. prof. dr.  Drago Bokal
Multiplikacijski učinki vključevanja znanstvene 
literature v poučevanje, sodelovanja z delodajalci in 
dopolnjevanja vsebine predmetov

4 Notranji

Preverjanje in priprava multiplikacijskih učinkov obstoječih dejavnosti (razvoj 
kompetenc strokovne pismenosti, sodelovanje s potencialnimi delodajalci v okviru 
izvedbe rednih/izbirnih predmetov, razvoj dopolnilne poglobljene vsebine predmetov). 
Izvedba vključuje primerjavo in usklajevanje z mednarodnimi dobrimi praksami

12/11/2019

november

UL

izr. prof. dr. Tjaša Filipčič Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za 
študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi

8 Notranji Individualizacija študijskega procesa, oblikovanje študijskega okolja za polno in 
učinkovito vključevanje študentov z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi. 1/12/19 december

UL
prof. dr. Vesna Ferk Savec

Inovativne oblike spremljanja laboratorijsko 
eksperimentalnega dela

8 Notranji
Na delavnici se bodo udeleženci naučili, kako spremljati napredek študentov med 
laboratorijskim eksperimentalim delom z inovativno uporabo sodobne IKT tehnologije, 
kot na primer elektronskih laboratorijskih dnevnikov. 13/12/19 december

UL

doc. dr. Stanislav Avsec Načrtovalno (snovalsko) razmišljanje v visokošolskem 
prostoru (design thinking)

2x8h Notranji Ustrezno vrednotenje znanja omogoča kakovostnejše spremljanje dela študentov ter 
končnega vrednotenja njihovega znanja. 1/3/20 marec 2020

UL
izr. prof. dr.  Karmen Pižorn

Množični odprti spletni tečaji (MOOC) kot prožna oblika 
poučevanja (tujih) jezikov v visokošolskem prostoru

16 Notranji Usposabljanje je namenjeno začetnikom na področju uporabe tečajev MOOC v 
izobraževalnem procesu. 1/10/21 oktober 2021

UPR
Doc.dr. Klara Šumenjak

Usposabljanje tujih visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev, ki delujejo na slovenskih visokošolskih 
zavodih - nadaljevalni; nivo A2

60 Notranji
Udeleženci usposabljanja, ki prihajajo iz drugih držav, jezikovnih okolij, bodo imeli 
možnost spoznavati slovenski jezik in rabo slovenskega jezika v akademskem okolju,  - 
nadaljevalni; nivo A2

marec/april/maj/jun
ij (več sklopov)

ni določeno

UPR
Doc. dr. Sonja Čotar Konrad, 
prof. dr. Andrej Brodnik

Razvojno psihološki vidiki vključevanja računalniškega 
mišljenja v pedagoški proces 

8 Notranji
Udeleženci bodo spoznavali razvojno psihološke vidike vključevanja računalniškega 
mišljenja v razvoj študijskih programov in v realizacijo pedagoškega procesa 

april/maj/ junij
ni določeno

UPR
Izr. prof. dr. Andraž Teršek Vzgoja in učenje za kritično razmišljanje 2x7h Notranji

Udeleženci bodo spoznavali pravna in pedagoška izhodišča za spodbujanje in vzgojo za 
kritično razmišljanje

april/maj/ junij
ni določeno

UPR
Doc. dr. Tomaž Grušovnik Od teoretične prakse k praktični teoriji 14 Notranji

Udeleženci bodo spoznavali konceptualne dileme, izhodišča in pristope pri preseganju 
neutemeljenega ločevanja   teorije in prakse  

april/maj/ junij
ni določeno

UPR
Prof. dr. Andrej Brodnik Teorija računalniškega mišljenja 14 Notranji

Udeleženci bodo spoznavali teorijo računalniškega mišljenja in priložnosti za uvajanje 
računalniškega mišljenja v proces visokošolskega izobraževanja  

april/maj/ junij
ni določeno

UPR
Doc. dr. Dejan Paliska Razvoj MOOC oblik poučevanja 2x7h Notranji

Udeleženci bodo spoznavali razvoj MOOC oblik poučevanja kot priložnosti za razvoj 
fleksibilnih učnih interakcij 

april/maj/ junij
ni določeno



UPR
Doc. dr. Sonja Rutar

Načrtovanje, izvajanje in evalvacija študijskih 
programov

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali načela razvoja študijskih programov, učnih načrtov in 
pomena samoevalvacije študijskih programov

september/oktober/
november ni določeno

UPR
Doc. dr. Sonja Rutar

Participacija študentov v študijskem procesu z branjem 
in pisanjem za kritično mišljenje

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali strukturo načrtovanja in izvedbe učnega procesa z 
upoštevanjem predznanja študentov,  njihovega vključevanja v načrtovanje, izvedbo in 
refleksijo procesa učenja  

september/oktober/
november

ni določeno

UPR
Izr. prof. dr. Silva Bratož

Postavljanje vprašanj za razvoj znanja na različnih 
taksonomskih ravneh 

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali načela organizacije učnega procesa, ki vključuje razvoj 
znanja s pomočjo postavljanja vprašanj 

september/oktober/
november ni določeno

UPR
Dr. Anja Pirih, lektor

Aktivne oblike dela in vključevanja študentov v učni 
proces 

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali različne vloge visokošolskega učitelja, sodelavca in načine 
aktivnega vključevanja študentov v  študijski proces 

september/oktober/
november ni določeno

UPR
Nina Krmac, asist.

Karierno svetovanje študentom, tutorstvo,  karierni in 
profesionalni razvoj

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali priložnosti za karierno podporo in svetovanje študentom v 
procesu študija ter vlogo tutorstva v kariernem in profesionalnem razvoju študentov

september/oktober/
november

ni določeno

UPR
Doc. dr. Sonja Čotar Konrad

Razvojno psihološke značilnosti mladostnikov na 
prehodu v zgodnjo odraslost

2x7h Notranji Razvojno psihološke značilnosti mladostnikov na prehodu v zgodnjo odraslost
september/oktober/

november ni določeno

UPR

Doc. dr. Vanja Riccarda 
Kiswarday

Podporne strategije vključevanja študentov s posebnimi 
potrebami in posebnimi statusi v proces visokošolskega 
izobraževanja

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali podporne strategije vključevanja študentov s posebnimi 
potrebami in posebnimi statusi v proces visokošolskega izobraževanja

september/oktober/
november

ni določeno

UPR
Karmen Drljić, viš. pred. Realizacija in evalvacija individualiziranih programov 2x7h Notranji

Udeleženci bodo spoznavali načela razvoja, realizacije in evalvacije  individualiziranih 
programov za študente s posebnimi potrebami in študente s posebnimi statusi 

september/oktober/
november

ni določeno

UPR
Prof. dr. Majda Cencič

Načrtovanje raziskovalnega procesa za pripravo 
zaključnih del

2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali načela in metodologijo raziskovalnega procesa za pripravo 
zaključnih del

september/oktober/
november ni določeno

UPR
Izr. prof. dr. Petra Dolenc Preverjanje in ocenjevanje znanja 2x7h Notranji

Udeleženci bodo spoznavali razliko med formativnim in sumativnim ocenjevanjem 
znanja ter strategije spremljanja in ocenjevanja znanja 

september/oktober/
november ni določeno

UPR
Izr. prof. dr. Stanko Pelc Internacionalizacija  visokošolskega kurikuluma 2x7h Notranji

Udeleženci bodo spoznavali strategije razvoja medkulturnih kompetenc in 
internacionalizacijo kot priložnost za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu   

september/oktober/
november ni določeno

UPR
Doc. dr. Neva Čebron

Tečaj akademske angleščine in konverzacije za 
akademsko okolje

2x7h Notranji Tečaj akademske angleščine in konverzacije za akademsko okolje
september/oktober/

november ni določeno

UPR
Izr. prof. dr. Viktorija 
Florjančič

Fleksibilna učna okolja 2x7h Notranji
Udeleženci bodo spoznavali različna učna okolja za zagotavljanje raznolikih in 
personaliziranih  interakcij v procesih učenja   

september/oktober/
november ni določeno

UPR

Šarolta Godnič Vičič, viš. 
pred. 

Načrtovanje učenja v visokošolskem prostoru 2x7h Notranji
Udeleženci bodo reflektirali in spoznavali pristope, s katerimi je mogoče  zagotavljati 
vključevanje skupnih dimenzij učenja v proces načrtovanja visokošolskega  
poučevanja  

september/oktober/
november

ni določeno


