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PONUDBA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA UNIVERZI 
NA PRIMORSKEM 
Univerza na Primorskem (UP) s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti 
vseživljenjskega učenja. Preko formalnih in neformalnih vsebin ponuja različnim ciljnim 
skupinam možnost pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti. Pri ponudbi vseživljenjskega 
učenja sodelujejo priznani strokovnjaki in raziskovalci, gosti iz lokalnega okolja ter širše. 
Vključite se v našo povezano ponudbo svetovanja, izobraževanja in priznavanja  
pridobljenega znanja, ki omogoča odprt, fleksibilen in posameznikom prilagojen sistem 
vseživljenjskega učenja. 



    
 
   Titov trg 5,  
   6000 Koper 
   T.: (+386  5) 663 77 40 
   www.fhs.upr.si 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
   Cankarjeva 5,  
   6000 Koper  
   T.: (+386  5) 610 20 00 
   www.fm-kp.si 

UP FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE  
(UP FHŠ) 
 
Fakulteta za humanistične študije izvaja študijske programe na univerzitetni 
dodiplomski in podiplomski ravni ter se znanstveno in strokovno udejstvuje na 
družboslovnem in humanističnem področju. Pri tem izhaja iz vrednot, ki 
zagotavljajo kakovost delovanja: odličnost študijskih programov, kompetentnost 
kolektiva, strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite povezave v okviru 
univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost študentov. 
Fakulteta razvija in spodbuja različne oblike formalnega izobraževanja, ki izhajajo 
iz delov študijskih programov ali posameznih predmetov, tako da je program 
vsebin prilagojen interesom vsakokratne skupine udeležencev izobraževanja.  

Ponudbo vseživljenjskega izobraževanja je UP FHŠ razširila tudi v sistem 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, ki ga spodbuja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije (MIZŠ). Poleg tega fakulteta redno prireja različne tečaje, 
predvsem jezikovne, gostujoča predavanja in druga javna srečanja, kot so 
Slovečeri, Geografski večeri, Zgodovinska pomlad, Teden italijanskega jezika, 
predavanja po maturitetnih temah ter Humanistični maraton. Že tradicionalno se 
zadnji teden maja odvija Poletna šola muzeologije, ki je že prerasla v 
mednarodno, saj redno gosti tuje in domače predavatelje ter strokovnjake s 
področja kulturne dediščine, muzeologije, konservatorstva in promocije 
dediščine. 

 

UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM) 
 
UP FM izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe ter programe za 
izpopolnjevanje s področja managementa, ekonomije, prava, poslovnih in 
organizacijskih ved. V okviru vseživljenjskega učenja fakulteta omogoča 
opravljanje akreditiranih predmetov. Namenjeni so vsem, ki želijo izpopolniti 
svoje znanje na področju družboslovja, prava in poslovno-upravnih ved s 
poudarkom na managementu. Tako pridobljeno znanje lahko posamezniki 
uveljavljajo tudi pri vpisu v študijske programe za pridobitev izobrazbe ob 
izpolnjevanju pogojev za vpis.  Neformalne oblike  izobraževanja se izvajajo tudi  
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Glagoljaška 8,  
6000 Koper 
T.: (+386  5) 611 75 70 
www.famnit.upr.si 
 
 

 

 

 

 

 

 

v okviru Inštituta za raziskovanje in svetovanje v managementu  – IRIS.M,  in 
sicer s seminarji,  predavanji,  okroglimi mizami  in  drugimi  oblikami 
izobraževanja, z aktualnimi vsebinami ter v povezavi s slovenskimi podjetji. 

Na fakulteti se izvaja še veliko dogodkov in dejavnosti, ki so primerni za vsakogar. 
Mednarodna znanstvena konferenca (MIC) vsako leto privabi veliko 
znanstvenikov in strokovnjakov s širšega področja managementa z vsega sveta. 

 

UP FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT) 
 
Fakulteta, ki združuje in prepleta matematiko, naravoslovje, psihologijo, 
računalništvo in informacijske tehnologije, ima interdisciplinarnost zapisano že v 
svojem rojstnem listu. Še posebej je usmerjena v povezovanje izobraževanja ter 
raziskovanja, študente pa že med študijem vključuje v raziskovalne dejavnosti na 
fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM). Poleg študijskih programov na 
vseh treh stopnjah izvaja UP FAMNIT različne dejavnosti, ki jih lahko uvrščamo 
v najširši nabor ponudbe vseživljenjskega učenja. Med te spadajo krajša 
izobraževanja (poletne šole in tabori), znanstvene konference, delavnice in krajša 
izobraževanja za srednješolce ter osnovnošolce, predavanja (večeri in druga 
poljudna srečanja) ter drugi dogodki, namenjeni širši javnosti. 

Dejavnosti pokrivajo vsebine s tistih študijskih področij, ki so tudi sicer del 
študijskih programov UP FAMNIT: računalništvo in informatika, matematika, 
varstvena biologija, kmetijstvo, psihologija, biopsihologija, bioinformatika, 
finančna matematika, trajnostna gradnja itd. 

Izobraževalne in druge dejavnosti odlikujejo visoka strokovnost, podprta z 
znanstveno-raziskovalnim delom visokošolskih učiteljev ter obenem izvedba, 
primerna različnim ciljnim skupinam. 
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UP PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF) 
 
UP PEF izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje 
bodoče vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce na področju vzgoje in 
izobraževanja. Študentje se usposabljajo za teoretično in praktično delo v 
vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih  in drugih zavodih, za katere je 
značilna primarna dejavnost dela z ljudmi. Diplomanti vseh študijskih programov 
med študijem pridobijo široka pedagoška in druga znanja, zato so zaposljivi na 
številnih drugih področjih.  Študijski proces temelji na sodobnih pristopih 
poučevanja – predavanja so multimedijsko podprta, študenti so aktivni 
udeleženci v procesu izobraževanja. Teoretična znanja nadgrajujejo in 
izmenjujejo na seminarjih in vajah, sodobno zasnovan aplikativni del študija pa 
omogoča prenos teoretičnega znanja v prakso. 
 
Že več let izvaja tudi različne študijske programe za izpopolnjevanje in programe 
profesionalnega usposabljanja. Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika 
vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem izpopolnjevanju, 
dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Z zakoni ali podzakonskimi 
akti so ti programi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje 
določenega predmeta ali predmetnega področja. Poleg študijskih programov za 
izpopolnjevanje vsako leto ponuja tudi več programov profesionalnega 
usposabljanja, ki jih izvaja skladno z odobritvijo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije. Programi so prvenstveno namenjeni 
posodabljanju disciplinarnega oz. strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim 
usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo. Vsi študijski 
programi za izpopolnjevanje so vključeni tudi v Katalog programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 
določeno šolsko leto. 
 
V okviru vseživljenjskega učenja ponuja tudi poletne šole, delavnice, konference, 
predavanja in druge prireditve za širšo javnost. Navedeni program se izvaja 
večinoma v okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF. 
 
Fakulteta razvija tudi umetniško dejavnost, ki se izvaja v okviru Centra za 
umetnost in oblikovanje UP PEF. Sestavni del dejavnosti centra so koncerti, 
razstave, predavanja, razprave in delavnice, s katerimi spodbuja razvoj kritične 
misli ter dejavnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju umetnosti. 
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Polje 42,  
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UP FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA  
(UP FTŠ TURISTICA) 
 
Na UP FTŠ Turistica, osrednji izobraževalni instituciji na področju turizma v 
Sloveniji, združujejo teorijo in prakso, tako, da prispevajo k profesionalizaciji 
slovenskega turizma. V hitro spreminjajoči se in nenehno rastoči panogi, kot je 
turizem, je znanje nujno za dvig kakovosti turističnih storitev in ključ do 
poslovnega uspeha. 
 
UP FTŠ Turistica ponuja možnost študija na vseh treh stopnjah. Možno je tudi 
vključevanje v dele študijskih programov in posamezne predmete. Vsebine 
delavnic, seminarjev, tečajev in drugih oblik izobraževanja so prilagojene 
potrebam in željam naročnikov, obenem pa oplemenitene z idejami in pristopi, ki 
prispevajo k družbi znanja in inovativnim rešitvam v turizmu. 
 
Fakulteta omogoča pridobitev nacionalnega poklicnega certifikata za turističnega 
animatorja in turističnega informatorja, vključitev v mednarodne poletne šole in 
znanstvene konference. Redno organizira strokovna omizja o aktualnih temah o 
turizmu ter potopisna predavanja, ki so namenjena študentom, učiteljem, 
lokalnemu okolju in vsem ljubiteljem potovanj. 
 
 

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ) 
 
UP FVZ izvaja dva visokošolska strokovna študijska programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika, dva univerzitetna 
študijska programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija in Fizioterapija,  tri 
magistrske študijske programe 2. stopnje Zdravstvena nega, Dietetika in 
Aplikativna kineziologija ter doktorski študijski program 3. stopnje Aplikativna 
kineziologija. Na področju vseživljenjskega izobraževanja si je UP FVZ zadala 
poslanstvo zagotavljanja permanentnega visoko strokovnega in kakovostnega 
izobraževanja s področja zdravstvene nege, prehranskega svetovanja, dietetike, 
aplikativne kineziologije, fizioterapije in povezanih strok, ter širjenje znanja o skrbi 
za zdravje v lokalni skupnosti in v širši družbi. Svoje poslanstvo uresničuje preko 
ponudbe akreditiranih delov študijskih programov in organizacije neformalnih 
oblik izobraževanja (seminarji, delavnice, izpopolnjevanja, konference, poletne 
šole). 
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Neformalna izobraževanja potekajo z uporabo sodobnih metod poučevanja in 
izobraževanja, ki zagotavljajo implementacijo teoretičnih spoznanj v prakso, s 
kombinacijo frontalne in aktivnih metod dela. Med temi je tudi uporaba sodobnega 
simulacijskega centra, ki omogoča izobraževanje in usposabljanje predvsem na 
področju zdravstvene nege kritično bolnega pacienta, tudi za že zaposlene v 
zdravstvu. Letno UP FVZ izvaja več vsebinskih sklopov strokovnih izobraževanj, 
tako za klinične mentorje in mentorje praktičnega usposabljanja študentov v 
delovnem okolju kot tudi za širšo strokovno javnost, ki jo teme izobraževanj 
zanimajo. UP FVZ organizira tudi posvete, konference in okrogle mize s področja 
zdravstvene nege, prehranskega svetovanja, dietetike ter z drugih področij 
naravoslovnih in medicinskih ved, s čimer zagotavlja promocijo raziskovalne 
dejavnosti, medsebojni prenos znanstvenih in strokovnih spoznanj ter razvoj 
znanstvenih disciplin, tudi v mednarodnem okviru. 
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UP Inštitut Andrej Marušič 
Muzejski trg 2, 6000 Koper 
T.: (+386  5) 611 75 91 
http://www.iam.upr.si 
 
 

UP Univerzitetna knjižnica 
Titov trg 5, 6000 Koper 
T.: (+386  5) 663 77 55 
info@uk.upr.si 
 
 

UP Študentski domovi 
Ankaranska cesta 7, 6000 Koper 
T.: (+386  5) 611 75 07 
http://www.sd.upr.si 
 

PRIDRUŽENI ČLANICI: 
 

Fakulteta za dizajn 
Prevale 10, 1236 Trzin 
T.: (+386  5) 923 50 10 
info@fd.si 
 

Ortopedska bolnišnica Valdoltra  
Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran 
T.: (+386  5) 669 61 00 
info@ob-valdoltra. 



KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM, center za 
vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo 
 
Kariera že dolgo več ne pomeni le napredovanje znotraj organizacije, kakor jo opredeljuje definicija, 
pač pa zajema širši kontekst, ki ga posameznik spreminja, dograjuje in poglablja tudi na osebni rasti. 
V tej smeri Karierni center UP študente spodbuja, da že v časom študija pridobivajo dodatne 
kompetence. S povezovanjem družbenega in akademskega okolja predstavlja tako KC UP dodano 
vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri študijskem procesu, 
osebni in profesionalni rasti uporabnikov ter pripomore k povečanju zaposljivosti diplomantov UP. 
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DEJAVNOSTI KARIERNEGA CENTRA UP SO NAMENJENE: 
 
 

• dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija, 
• študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja, usmerjenega v širitev kompetenc 

in usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela ter vključevanja v 
vseživljenjsko šolo KC UP, 

• zaposlenim na univerzi in drugim željnim novega znanja ter 
• delodajalcem in širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in 

diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov vseživljenjskega 
učenja ter pripravo tržnih analiz. 

 
Področja delovanja KC UP so: 

• celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje), 
• programi Vseživljenjske šole UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja), 
• razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije, 
• tutorski sistem UP: krepitev vloge ter povezovanje tutorjev študentov in tutorjev učiteljev, 
• umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem, 
• skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem in Tutorskega sistema na UP, 
• tržna, informacijska in promocijska dejavnost. 

 
Osnovna področja našega delovanja so: 
• celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje), 
• programi Vseživljenjske šole UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja), 
• razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije, 
• skrbništvo Štipendijskega sklada UP in Tutorskega sistema na UP. 
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O projektu Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in 
karierno orientacijo: Univerza na Primorskem je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem 
šolstvu v letih 2015-2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
2014–2020, 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: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora 
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 
Ministrstvo bo za izvedbo projekta Univerzi na Primorskem izplačalo do največ 423.254,50 EUR, od tega 
80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika 
Slovenija. Projekt se  izvaja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.  
 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta so sledeče: 

• skupinsko in individualno karierno svetovanje, 
• karierni dnevi, delavnice in druge oblike izobraževanja, 
• obiski in predstavitve delovnih okolij, 
• stiki s podjetniškim podpornim okoljem UP, 
• Splet-išče (spletna stran KC UP), 
• Informacije o zaposlitvenih možnostih in potrebah na trgu dela, o štipendijah, o karieri, idr., 
• prenos dobrih praks. 

 
Vizija: Vzpostavitev samoreguliranega, finančno vzdržnega modela podpore razvoja kariere na 
Univerzi na Primorskem. 
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
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Karierno svetovanje  

 
V KC UP razvijamo Vprašalnik osebnega in kariernega razvoja (V-OPR), 
pri katerem nas zanima povezava osebnostnih lastnosti z izbiro študija in 
kariernimi usmeritvami. Spletno orodje, ki ga razvijamo je namenjeno 
samospoznavanju in prepoznavanju svojih lastnih interesov in potencialov, za 
KC UP pa predstavlja tudi temelj svetovalnega procesa.  
 
Poglobljena karierna svetovanja smo opredelili skozi štiri korake: 
- v prvem koraku svetovalec poda povratno informacijo na Vprašalnik osebnega in 

profesionalnega razvoja (V-OPR), ki ga je svetovanec izpolnil pred prihodom na KC UP. Sledi 
pogovor, ki je namenjen samospoznavanju svetovanca. 

- v drugem koraku skupaj raziščemo možnosti, ki se glede na svetovančeve lastnosti, sposobnosti 
ter želje ponujajo kot izbira študija oz. na trgu dela. Pogovorimo se o  možnostih, ki jih ponuja 
vseživljenjsko učenje, o smiselnih študentskih ali drugih oblikah sodelovanja, o pripravi 
kompetenčnega portfolija, ipd. 

- v tretjem koraku skupaj s svetovancem določimo merljive in realne cilje za določeno časovno 
obdobje in oblikujemo karierni načrt. 
 

Svetovanec se v četrtem koraku sam aktivira in skuša realizirati zastavljeni načrt, pri čemer se lahko 
po potrebi kadarkoli ponovno obrne na KC UP in nadaljuje oziroma nadgrajuje svoj karierni načrt. 
NE ODLAŠAJTE – IZPOLNITE V-OPR IN SE ŠE DANES PRIJAVITE NA SVETOVANJE! 

 

Svetovanja se izvajajo za različne namene: 
• svetovanja dijakom pri izbiri študija oz. vsem, ki si želijo študij nadaljevati, 
• svetovanja študentom z namenom usklajevanja študijskega procesa in doseganja kariernih 

ciljev, 
• svetovanja za vse, ki želijo pridobiti dodatna znanja in kompetence (možnosti vključevanja v 

programe vseživljenjskega učenja: delavnice, okrogle mize, poletne šole, konference in druga 
izobraževanja ter usposabljanja), 

• svetovanje podjetniškim timom, idr. 
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Vseživljenjska šola KC UP 
 
V prvi vrsti je namenjena študentom, diplomantom in zaposlenim na UP za katere izvajamo 
delavnice, karierne dneve in obiske v delovna okolja, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju. 
Vsekakor pa so naša vrata široko odprta tudi vsem drugim. Posebno pozornost namenjamo tudi 
dijakom, pred katerimi je še zelo pomembna odločitev o njihovi karierni poti in jim v ta namen 
ponujamo delavnice, najzanimivejši sta jim Karierna sidra ter Komunikacija in javno nastopanje.  
 
Delavnice in druga usposabljanja 

Namenjena so pridobivanju dodatnih kompetenc. Zasnovana so tako, da celostno vodijo uporabnika 
od trenutka, ko se zave potrebe po definiranju svojega poslanstva preko individualnega svetovanja 
in lastne rasti, opremljenosti s potrebnimi kompetencami in pridobivanja dodatnih znanj in veščin, do 
uspešnega vstopa na trg dela ali uspešno izpeljanega zavoja na že prej začeti karierni poti. V vsakem 
primeru je naš cilj zadovoljen in na karierni in poklicni poti uspešen posameznik. 

Delavnici Živeti svoje sanje in Osebni marketing na socialnih omrežjih sta delavnici, ki 
udeleženca pripravita za konkretno izkušnjo na kariernih dnevih. Na delavnici CV – Ticket to my 
Job ponujamo rešitve pri pripravi učinkovitega življenjepisa.  

Karierni dnevi na fakultetah  

Na kariernem dnevu delodajalci predstavijo svojo dejavnost, potrebe po kadrih in možnosti 
sodelovanja s študenti (študijska praksa, pripravništvo, zaposlitvene možnosti, sodelovanje v 
projektih, idr.). Vsebine se razlikujejo glede na dejavnosti delodajalcev in študijsko področje 
fakultete.  

Obiski v delovna okolja  

Z obiskom v delovno okolje študenti in brezposelni diplomanti UP navezujejo stike s potencialnimi 
delodajalci in širijo lastno socialno mrežo. 

Spremljajte novice na spletni strani oz. našo Facebook stran! 
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Štipendijski Sklad Univerze na Primorskem  

Upravlja z namenskim premoženjem, ki ga v sklad prispevajo vlagatelji sklada (univerzitetne, 
delodajalske in druge organizacije ter donatorji). Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na 
Primorskem, občinami in gospodarstvom. 

Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših  študentov UP, navezovanju stikov študentov z 
delodajalci že v času študija in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj po zaključku 
študija. S tem prispeva sklad k olajšanemu prehodu na trg dela.  

Kako se vključiti v sklad? V sklad se lahko vključijo vse delodajalske in druge organizacije, ki želijo 
vložiti namenska sredstva v sklad in štipendirati najbolj perspektivne študente UP. Partnerji izrazijo 
svoj interes s prijavo na Javni poziv za delodajalce v začetku tekočega študijskega leta oziroma 
Vlogo za vključitev v sklad, ki je možna tekom celega leta.  

Kako pridobiti štipendijo? Študenti oziroma kandidati oddajo prijavo na javni poziv, ki je objavljen 
v začetku tekočega študijskega leta. Merila za vključitev študentov v sklad so podrobneje opisana v 
11. členu Pravilnika Štipendijskega sklada UP, vendar študenti bodite pozorni, saj so kategorije na 
podlagi katerih pridobite točke naslednje: povprečna ocena, znanje tujih jezikov, obštudijske 
dejavnosti in mednarodne izkušnje. Več na spletni strani KC UP. 
 
 
Karierni center Univerze na Primorskem, 
center za vseživljenjsko učenje in karierno 
orientacijo 
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija 
Pisarna: Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija 
Tel.: (+386 5) 611 76 36 ali  611 76 33 
E-pošta: kariernicenter@upr.si 
Spletna stran: https://kariernicenter.upr.si/si 
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Tutorski sistem Univerze na Primorskem  

Namen tutorskega sistema na UP je ustvariti pogoje za: 

• organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do 
zaključka študija; 

• krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in UP kot celoto; 
• uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje; 
• reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s 

posebnimi potrebami; 
• izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija. 

Na ravni UP deluje Komisija za tutorstvo UP (KT UP). Njene najpomembnejše naloge 
so: organiziranje usposabljanj in izobraževanj tutorjev; priprava letnega poročila o tutorski dejavnosti 
na UP ter priprava strategije razvoja tutorstva na UP.  

Na vsakoletnem Uvodnem usposabljanju tutorje učitelje in študente opolnomočimo s potrebnimi 
znanji za delo z novim študenti, v nadaljevanju pa je organizirano še Usposabljanje tutorjev v 
podporo študentom iz tujine ter študentom s posebnim statusom. 

 



18 
 

KONFUCIJEVA UČILNICA KOPER 
 

Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem je namenjena odraslim vseh starostnih skupin, 
študentom, dijakom, učencem in predšolskim otrokom, da se pobliže spoznajo z bogato kitajsko 
kulturo in jezikom. Izoblikovali smo vrsto prireditev, dogodkov, srečanj, ki naj vzpostavijo vez med 
kitajskim in primorskim kulturnim okoljem in omogočijo medkulturna srečanja in spoznavanja.  

Izvajamo poljudna in strokovna predavanja ter tečaje ki78tajskega jezika na osnovnih in srednjih 
šolah ter fakultetah, prirejamo delavnice o najrazličnejših kitajskih tematikah. Organiziramo tečaje 
za turistične delavce, specializirane tečaje poslovne kitajščine, intenzivne delavnice o medkulturnih 
stikih s kitajskim okoljem za poslovneže in podjetja. V Poletni šoli kitajskega jezika in kulture 
osnovnošolcem na zanimiv, igriv in ustvarjalen način predstavimo kitajski jezik in kulturo ter vse to 
združimo s počitnicami polnimi prijetnih doživetij in novih poznanstev. Za čim bolj pristen stik s 
kitajsko kulturo poskrbijo kitajske učiteljice, ki na svojevrsten način učencem približajo svojo kulturo, 
jezik in običaje. Poleg kitajskih učiteljic bodo za učence skrbeli naši sinologi in uslužbenci 
Konfucijeve učilnice Koper Univerze na Primorskem. 
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1. ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
Študijski programi Univerze na Primorskem so sodobno zasnovani in omogočajo stopenjsko 
nadgrajevanje znanj na izbranem študijskem področju vse do doktorskega študija. Pokrivajo 
široko paleto študijskih področij: humanistiko, družbene, poslovne, upravne in izobraževalne 
vede, pravo, vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstvo in ribištvo, turizem, šport, matematiko, 
statistiko, računalništvo ter zdravstvo. Več v nadaljevanju! 
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Študijski programi na Univerzi na Primorskem 
 
Na Univerzi na Primorskem (UP) zasledujemo odličnost in inovativnost, saj se zavedamo pomena 
kakovostnega znanja, ki ga mora osvojiti današnja generacija mladih. Študij na UP je organiziran na 
šestih fakultetah, ki imajo sedež v Kopru, Izoli in Portorožu – v obmorskih mestih, ki se ponašajo z 
bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Nekateri študijski programi se dodatno izvajajo tudi na 
dislociranih enotah, in sicer v Celju, Škofji Loki, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenskih Konjicah in 
na Ptuju. 
 
Več informacij lahko najdete v razpisih za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe 
univerze, ki jih univerza objavi na spletni strani na povezavi: https://www.upr.si/sl/studij/razpis-za-vpis-
v-studijske-programe.  
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Študijski programi Univerze na Primorskem v letu 2019/2020 
 

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) 
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

Enopredmetni študijski programi: 

Geografija (UNI/3L) 
Italijanistika (UNI/4L) 
Komuniciranje in mediji (UNI/3L) 
Medkulturno jezikovno posredovanje (UNI/3L) 
Slovenistika (UNI/3L) 
Zgodovina (UNI/3L) 

Dvopredmetni študijski programi: 

Arheologija (UNI/3L) 
Geografija (UNI/3L) 
Zgodovina (UNI/3L) 

 

2. stopnja – magistrski študijski programi  

Arheološka dediščina Sredozemlja (2L) 
Geografija (2L) 
Italijanistika (1L) 
Jezikovno posredovanje in prevajanje (2L) 
Komuniciranje in mediji (2L)  
Kulturni študiji in antropologija (2L) 
Zgodovina (2L) 

Pedagoški študijski programi: 

Geografija (dvopredmetni) (2L) 
Italijanistika (1L) 
Slovenistika (2L) 
Zgodovina (dvopredmetni) (2L) 
 

3. stopnja – Doktorski študijski programi  

Antropologija (3L) 
Arheologija (3L) 
Geografija (3L) 
Jeziki in medkulturnost (3L) 

Slovenistika (3L) 
Upravljanje kulturnih virov in arhivov (3L) 
Zgodovina Evrope in Sredozemlja (3L) 
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Fakulteta za management (UP FM) 
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

Management (VS/3L) Management (UNI/3L) v slov. in angl. 

2. stopnja – magistrski študijski programi 

Ekonomija in finance (2L), tudi v angleškem 
jeziku, dvojna diploma z moskovsko šolo 
ekonomike 
Management (2L), tudi v angleškem jeziku 
Pravo za management (2L) 

Interdisciplinarni študijski programa 

Management trajnostnega razvoja (2L), izvajajo: 

UP FM, UP FHŠ, UP FTŠ Turistica in UP FVZ 

 

3. stopnja – doktorski študijski programi 

Management (3L) 

 
 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

Bioinformatika v slov. in angl. (UNI/3L) 
Biopsihologija (UNI/3L)  
Matematika  v slov. in angl. (UNI/3L) 
Matematika v ekonomiji in financah (UNI/3L) 

Računalništvo in informatika v slov. in angl. 
(UNI/3L) 
Sredozemsko kmetijstvo (VS/3L) 
Varstvena biologija (UNI/3L) 

2. stopnja – magistrski študijski programi 

Biopsihologija (2L) 
Matematične znanosti v slov. in angl. (2L)  
Matematika s finančnim inženiringom (2L) 
Podatkovna znanost v slov. in angl. (2L) 
Računalništvo in informatika (2L) 

Trajnostno grajeno okolje v slov. in angl.(2L) 
Uporabna psihologija (2L) 
Varstvo narave (2L) 

3. stopnja – doktorski študijski programi 

Matematične znanosti v slov. in angl. (3L) Računalništvo in informatika (3L), tudi v 
angleškem jeziku 
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Pedagoška fakulteta (UP PEF) 
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

Pedagogika (UNI/3L) 
Predšolska vzgoja (VS/3L) 

Razredni pouk (UNI/4L)

2. stopnja – magistrski študijski programi  

Inkluzivna pedagogika (2L)  
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (2L)  
Razredni pouk (1L)  

Socialna pedagogika (2L) 
Zgodnje učenje (2L) 

3. stopnja – doktorski študijski programi  

Edukacijske vede (3L) Zgodnje učenje in poučevanje (3L) 
 
 

Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica) 
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

Kulturni turizem (UNI/3L) 
Management turističnih destinacij (VS/3L) 

Management turističnih podjetij v slov. in angl. 
(VS/3L) 
Turizem (UNI/3L) 

2. stopnja – magistrski študijski programi  

Turizem (2L)  Interdisciplinarni študijski program 

Dediščinski turizem (2L), izvajata UP FTŠ Turistica in 
UP FHŠ 

3. stopnja – doktorski študijski programi  

Inovativni turizem (3L) 
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Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) 
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

Prehransko svetovanje - dietetika (VS/3L) 
Aplikativna kineziologija (UNI/3L) 

Zdravstvena nega (VS/3L) 
Fizioterapija (UNI/3L) 

2. stopnja – magistrski študijski programi 

Dietetika (2L) 
Aplikativna kineziologija (2L) 

Zdravstvena nega (2L) 

3. stopnja – doktorski študijski programi  

Aplikativna kineziologija (3L) 

  



  

2. ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE, DELI 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN PREDMETI 
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in so namenjeni 
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi 
vse obveznosti po študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa 
za pridobitev izobrazbe, dobi potrdilo, ki je javna listina. 
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Študijski programi za izpopolnjevanje 

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje 
 
Izvaja: UP PEF 
Termin: 2019 – avgust 2020 
Lokacija: Koper, UP PEF 

Kratka vsebina: Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje je program za 
izpopolnjevanje, ki omogoča diplomantom programov, ki se izobražujejo za učitelje ter diplomantom 
drugih sorodnih študijskih programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu. Program se osredotoča 
na izobraževanje vzgojiteljev/učiteljev in drugih strokovnih delavcev za delo z otroki v zgodnjem obdobju 
ter na izobraževanje vseh zainteresiranih, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z otroki in/ali 
oblikovanjem spodbudnega okolja za njihov razvoj. Pri tem nam zgodnje obdobje pomeni obdobje 
zgodnjega otroštva, torej od otrokovega rojstva do vstopa v šolo. Ker se vse bolj pogosto srečujemo z 
uveljavljanjem neformalnih in neinstitucionalnih oblik vzgoje in izobraževanja, je program namenjen tudi 
širšemu krogu zainteresiranih, ki želijo pridobiti kvalifikacije za učinkovito prepoznavanje potreb otrok v 
sodobni družbi in razumevanje otroka v razvojnem, družbenem in šolskem kontekstu. 

 

Št. Predmeti KT 
Obvezni predmeti 
1. Predšolska pedagogika 6 
2. Razvojna in pedagoška psihologija  6 
3. Osnove gibalnega razvoja 6 
4. Zgodnje učenje slovenščine               6 
5. Glasbene in likovne dejavnosti 6 
6. Specialna pedagogika 6 
7. Zgodnje učenje matematike 6 
8. Spoznavanje okolja 6 
Izbirni predmet 
9. Izbirni predmet 6 
Praktično usposabljanje 
10. Pedagoška praksa v vrtcu 6 
Skupaj 60 
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Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS. 

Pogoji za vpis: 
- zaključen univerzitetni študijski program, v okviru katerega so kandidati pridobili strokovni naslov 

profesor, 
- zaključen univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, družboslovja ali 

humanističnih ved, 
- zaključen visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo, 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje, v okviru katerega so kandidati pridobili 

strokovni naslov magister profesor, 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, 

družboslovja ali humanističnih ved, 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 

pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino. 

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 

Splošne kompetence:  

- učinkovito poučevanje in vzgajanje, 
- sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem (z družbo in v družbi), 
- usposobljenost za profesionalni razvoj, 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, …. 

Celoten nabor kompetenc je objavljen na spletni strani UP PEF: 
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/izp/. 

Prijavni rok: 13. 9. 2019 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Lučka Gregorič Bolje, lucka.gregoricbolje@pef.upr.si, tel.: (+386  5) 611 76 86 
Več informacij na www.pef.upr.si.. 
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Pedagoško-andragoško izobraževanje  
 
Izvaja: UP PEF 
Termin: oktober 2019 – avgust 2020 
Lokacija: Koper, UP PEF, druge lokacije skladno z razpisom 

Kratka vsebina: Program je namenjen kandidatom, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program 
prve ali druge stopnje za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati 
bodo pridobili znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in 
specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah. 
Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS. 

 

Št. Predmeti KT 
Obvezni predmeti 
1. Osnove pedagogike  6 
2. Psihologija otroka in mladostnika  6 
3. Didaktika 6 
4. Specialna pedagogika               6 
5. Pedagoško raziskovanje 6 
6. Andragogika 6 
7. Specialna didaktika 12 
 Izbirni predmet  
8. Izbirni predmet 6 
Praktično usposabljanje 
9. Pedagoška praksa 6 
Skupaj 60 

 

Pogoji za vpis: 
- zaključen univerzitetni ali visokošolski študijski program prve stopnje oziroma študijski program 

druge ali tretje stopnje, 
- zaključen katerikoli dodiplomski ali podiplomski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, 
- zaključen katerikoli višješolski študijski program. 

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 
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Splošne kompetence: 

- komunikacija in odnosi, 
- učinkovito poučevanje, 
- organizacija in vodenje, 
- sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 
- svetovanje in pomoč, profesionalni razvoj, … 

 
Celoten nabor kompetenc je objavljen na spletni strani UP PEF: 
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/izp/. 

Prijavni rok: 13. 9. 2019  
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Lučka Gregorič Bolje, lucka.gregoricbolje@pef.upr.si, tel.: (+386  5) 611 76 86 
Več informacij na www.pef.upr.si. 
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Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine 
 
Izvaja: UP PEF 
Termin: oktober 2019 – avgust 2020 
Lokacija: Koper, UP PEF 

Kratka vsebina: Študijski program za izpopolnjevanje je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo 
za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja 
na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem 
okolju.  

Študijski program za izpopolnjevanje se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. 
stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni 
pouk 2. stopnje. 

Št. Predmeti KT 
1. Angleški jezik kot jezik stroke  6 
2. Jezikovne zmožnosti v angleščini  6 
3. Ustno in pisno sporočanje v angleščini  6 
4. Zgodnje učenje angleščine - književnost  6 
5. Otroška in mladinska književnost v angleščini  6 
6. Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1  9 
7. Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2  9 
8. Družbene razsežnosti angleškega jezika  3 
9. Pedagoška praksa  9 
Skupaj 60 

Program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS.  

Pogoji za vpis: 
- zaključen univerzitetni študijski program Razredni pouk (sprejetega pred 11. 6. 2004),  
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Razredni pouk (sprejetega po 11. 6. 2004), 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer poučevanje na razredni 

stopnji  
- (sprejetega po 11. 6. 2004),  
- zaključen univerzitetni študijski program Defektologije (sprejetega pred 11. 6. 2004),  
- zaključen univerzitetni študijski program Specialne in rehabilitacijske pedagogike (sprejetega 

pred 11. 6. 2004),  
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Specialna in rehabilitacijske pedagogika 
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- (sprejetega po 11. 6. 2004),  
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika (sprejetega 

po 11. 6. 2004),  
- zaključen visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (sprejetega pred 11. 6. 

2004),  
- zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja (sprejetega 

po 11. 6. 2004),  
- zaključeni ostali študijski programi, s katerimi kandidati izpolnjujejo zakonsko določene pogoje 

o izobrazbi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja v prvem 
obdobju v osnovni šoli ali v osnovni šoli s prilagojenim programom oziroma vzgojitelja 
predšolskih otrok v vrtcu. 

 

V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 

Kandidati morajo ob vpisu izkazovati znanje tujega jezika (angleščine) na ravni B2 po Skupnem 
evropskem jezikovnem okviru. To znanje dokazujejo: 
- z maturitetnim spričevalom (matura opravljena po letu 1995) z  najmanj 4 doseženimi točkami pri 

predmetu tujega jezika (angleščina) ali 
- z javno listino, ki jo pridobijo na ustrezni ustanovi ali 
- z opravljenim internim izpitom pred vstopom v program. 

 

Splošne kompetence, ki jih pridobijo udeleženci programa: 

 
- pridobivajo znanja, ki omogočajo medkulturni dialog in spodbujajo večjezičnost, 
- uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri iskanju, izbiranju, obdelavi in 

predstavitvi informacij, 
- se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja, 
- ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose, 
- povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji, 
- so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj, 
- imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanja dveh pogledov in kultur, 
- so sposobni samostojnega pridobivanja znanj in vedenj, 
- uspešno se vključujejo v timsko delo, 
- razvijajo zmožnosti kritičnega razmišljanja in celovitega pogleda na vzgojno-izobraževalno 

prakso, ... 
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Celoten nabor kompetenc je objavljen na spletni strani UP PEF: 
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/izp/. 

 
Prijavni rok: 13. 9. 2019 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Lučka Gregorič Bolje, lucka.gregoricbolje@pef.upr.si, tel.: (+386  5) 611 76 86 
Več informacij na www.pef.upr.si 
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Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine 
 
Izvaja: UP PEF 
Termin: oktober 2019 – avgust 2020 
Lokacija: Koper, UP PEF 

Kratka vsebina: Študijski program za izpopolnjevanje je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo 
za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in 
znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v 
učnem okolju.  

Študijski program za izpopolnjevanje se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. 
stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni 
pouk 2. stopnje. 

Št. Predmeti KT 
1. Moderni italijanski jezik 1 6 
2. Moderni italijanski jezik 2 6 
3. Slovnica italijanskega jezika - oblikoslovje in skladnja 6 
4. Italijanska književnost - Sodobna književnost in književnost ob meji 6 
5. Zgodnje učenje italijanščine - mladinska književnost 6 
6. Didaktika zgodnjega učenja italijanščine 1 9 
7. Didaktika zgodnjega učenja italijanščine 2 9 
8. Ustno in pisno sporočanje (italijanščina) 3 
9. Pedagoška praksa  9 
Skupaj 60 

 
Pogoji za vpis: 
- zaključen univerzitetni študijski program Razredni pouk (sprejet pred 11. 6. 2004), 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Razredni pouk (sprejet po 11. 6. 2004), 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje, smer poučevanje na razredni 

stopnji (sprejet po 11. 6. 2004), 
- zaključen univerzitetni študijski program Defektologija (sprejet pred 11. 6. 2004), 
- zaključen univerzitetni študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika (sprejet pred 

11. 6. 2004), 
- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Specialna in rehabilitacijske pedagogika 

(sprejet po 11. 6. 2004), 
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- zaključen magistrski študijski program druge stopnje Logopedija in surdopedagogika (sprejet po 
11. 6. 2004), 

- zaključen visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (sprejet pred 11. 6. 2004), 
- zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Predšolska vzgoja (sprejet po 11. 

6. 2004), 
- zaključeni ostali študijski programi, če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje o izobrazbi za 

opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja v prvem obdobju v osnovni 
šoli ali v osnovni šoli s prilagojenim programom oziroma vzgojitelja predšolskih otrok v vrtcu. 

 
V program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Kandidati morajo ob vpisu izkazovati znanje tujega jezika (italijanščine) na ravni B2 po Skupnem 
evropskem jezikovnem okviru. To znanje dokazujejo: 
- z maturitetnim spričevalom (matura opravljena po letu 1995) z  najmanj 4 doseženimi točkami pri 

predmetu tujega jezika (italijanščina) ali  
- z javno listino, ki jo pridobijo na ustrezni ustanovi ali 
- z opravljenim internim izpitom pred vstopom v program.  

Splošne kompetence, ki jih pridobijo udeleženci programa: 

- pridobivajo znanja, ki omogočajo medkulturni dialog in spodbujajo večjezičnost, 
- uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri iskanju, izbiranju, obdelavi in 

predstavitvi informacij, 
- se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja, 
- ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose, 
- povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji, 
- so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj, 
- imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanja dveh pogledov in kultur, 
- so sposobni samostojnega pridobivanja znanj in vedenj, 
- se uspešno vključujejo v timsko delo, 
- razvijajo zmožnosti kritičnega razmišljanja, 
- razvijajo zmožnosti celovitega pogleda na vzgojno-izobraževalno prakso, ... 

Celoten nabor kompetenc je objavljen na spletni strani UP PEF: 
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/izp/. 

Prijavni rok: 13. 9. 2019 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Lučka Gregorič Bolje, lucka.gregoricbolje@pef.upr.si, tel.: (+386 5) 611 76 86 
Več informacij na www.pef.upr.si. 
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Deli študijskih programov 

Jezik, stil in diskurz  
(del študijskega programa v okviru dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Slovenistika) 
 
Izvaja: UP FHŠ, Oddelek za slovenistiko 
Termin: možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
Lokacija: Koper, za zaključene skupine po dogovoru 

Kratka vsebina: program obsega 27 ECTS, ki jih kandidat pridobi tako, da uspešno opravi obveznosti 
pri naslednjih predmetih:  

- Retorika in argumentacija, 6 ECTS 
- Lektoriranje, 6 ECTS 
- Slovenski pravopis in pravorečje, 6 ECTS 
- Literarna kritika in kreativna besedila, 6 ECTS 
- Raziskovalno delo, 3 ECTS 

Splošne kompetence: 

- zmožnost kritične presoje virov in informacij oziroma jezikovnih in literarnih pojavov in v tem 
smislu sposobnost oblikovati samostojno pisno besedilo (strokovni oziroma poljudni članek, 
referat, razprava itd.) ali govorni nastop; 

- sposobnost obvladovanja filozofije, dilem in perspektiv slovenistične stroke ter zlasti rabe 
jezika; 

- usposobljenost za kritično presojo in reševanje strokovnih in praktičnih vprašanj s področja 
slovenske jezikovne in kulturne politike v sodobni slovenski družbi in tudi širše. 

Predmetno-specifične kompetence:  

- zmožnost prepoznave govornih registrov in diskurzov ter njihove rabe; 
- usposobljenost za retorično učinkovito sestavljanje besedil; 
- usvajanje veščine argumentiranja; 
- usposobljenost za uspešno govorno prezentacijo; 
- usposobljenost za analizo besedil naročnikov ter za stilistično in jezikovno svetovanje; 
- zmožnost kritične analize literarnih besedil in njihovega ovrednotenja v obliki recenzije; 
- zmožnost tvorbe PR besedil in reklamnih kampanj. 
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Pogoj za dokončanje dela študijskega programa so opravljene vse študijske obveznosti v obsegu 27 
ECTS, opravljajo pa se lahko tudi samo študijske obveznosti posameznih predmetov v obsegu po 6 
ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Tajništvo UP FHŠ, dekanat@fhs.upr.si, tel.: (+386  5) 617 70 21, tajništvo Oddelka 
za slovenistiko UP FHŠ, vladka.tucovic@fhs.upr.si 

 
Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik  
(del študijskega programa v okviru dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Slovenistika) 
 
Izvaja: UP FHŠ, Oddelek za slovenistiko / Center za slovenski jezik in kulturo 
Termin: zimski, poletni semester, možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
Lokacija: Koper, Titov trg 5 

Vsebina: program obsega 24 ECTS, ki jih kandidat pridobi tako, da uspešno opravi obveznosti pri 
naslednjih predmetih:  

- Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 1 (A1), 6 ECTS 
- Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 2 (A2), 6 ECTS 
- Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 3 (B1), 6 ECTS 
- Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 4 (B2), 6 ECTS 

Splošne kompetence: 

- razvoj sporazumevalne zmožnosti  v drugem oz. tujem jeziku; 
- razvoj medkulturne zmožnosti v slovenskem jezikovnem in kulturnem okolju; 
- sposobnost za konstruktivno interakcijo z drugimi, ne glede na njihovo kulturno ozadje; 
- usposobljenost za delo v mednarodnem okolju; 
- razvoj splošne jezikovne, lingvistične in kognitivne zmožnosti; 
- sposobnost uporabe različnih jezikovnih virov in tehnologij; 
- usposobljenost za komunikacijo tujih študentov v slovenskem študijskem okolju. 

Predmetno-specifične kompetence:  

- produktivna raba slovenskega jezika na vstopni (A1), vmesni (A2), na ravni 
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sporazumevalnega praga (B1) ter na višji ravni (B2),  
- zmožnost uporabe jezikovnih virov za boljšo slovenščino,  
- razvoj kritično-primerjalnega pristopa k ciljnemu in maternemu jeziku, 
- pridobitev in razvoj osnovnega ter temeljnega izrazja na strokovnem in znanstvenem 

področju; 
-  razvoj diskurzivne zmožnosti v slovenskem akademskem okolju (pisanje akademskih besedil 

različne stopnje zahtevnosti, izvedba  predstavitve, razprave, diskusije)  v slovenskem jeziku. 
 

Pogoj za dokončanje dela študijskega programa so opravljene vse študijske obveznosti v obsegu 24 
ECTS, opravljajo pa se lahko tudi samo študijske obveznosti posameznih predmetov v obsegu po 6 
ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. Potrdilo o znanju 
slovenščine velja tudi za Upravno enoto Republike Slovenije. 

Prijavni rok: za predmet Slovenščina kot drugi/tuj jezik A1 – do začetka zimskega semestra, 
najkasneje 30. septembra 2016; za predmet Slovenščina kot drug/tuj jezika A2 – do začetka 
poletnega semestra, najkasneje 20. februarja. 2017; za zaključene skupine in za ostale predmete je 
odprta možnost prijave in izvedbe po dogovoru. 

Kotizacija: DA (razen za tuje študente in študente v okviru izmenjav pri redni izvedbi predmetov na 
ravni A1 in A2). 
Kontaktna oseba: Tajništvo UP FHŠ, dekanat@fhs.upr.si, tel.: (+386  5) 617 70 21, doc. dr. Klara 
Šumenjak, klara.sumenjak@fhs.upr.si  
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Razumevanje in tvorjenje besedil 
(del študijskega programa v okviru dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Slovenistika) 
 
Izvaja: UP FHŠ 
Termin: možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
Lokacija: Koper, za zaključene skupine po dogovoru 
Kratka vsebina: program obsega 24 ECTS, ki jih kandidat pridobi tako, da uspešno opravi obveznosti 
pri naslednjih predmetih:  

- Retorika in argumentacija, 6 ECTS  
- Literarna stilistika in struktura literarnega dela, 6 ECTS 
- Lektoriranje, 6 ECTS  
- Literarna kritika in kreativna besedila, 6 ECTS 

Splošne kompetence: 
- zmožnost obravnave slovenskih jezikovnih in zlasti literarnih pojavov ter struktur; 
- zmožnost uporabe virov za teoretično in praktično delo na področju uporabe jezika, literature 

in kreativnih besedil; 
- zmožnost kritične presoje besedil in njihovega oblikovanja; 
- usposobljenost za kritično presojo in reševanje strokovnih in praktičnih vprašanj s področja 

slovenske jezikovne in kulturne politike. 

Predmetno-specifične kompetence:  
- zmožnost prepoznave strukture literarnih besedil in njihove stilistične analize; 
- zmožnost retorične analize pisnih in govornih besedil;  
- sposobnost učinkovitega sestavljanja in uspešne govorne prezentacije lastnih besedil; 
- zmožnost kritičnega ovrednotenja literarnih besedil v obliki recenzije; 
- usvajanje veščine tvorjenja umetnostnih besedil; 
- zmožnost tvorbe PR besedil in reklamnih kampanj. 

Pogoj za dokončanje dela študijskega programa so opravljene vse študijske obveznosti v obsegu 24 
ECTS, opravljajo pa se lahko tudi samo študijske obveznosti posameznih predmetov v obsegu po 6 
ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. 
 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Tajništvo UP FHŠ, dekanat@fhs.upr.si, tel.: (+386  5) 617 70 21, tajništvo Oddelka 
za slovenistiko UP FHŠ, vladka.tucovic@fhs.upr.si 
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Organiziranje in vodenje v zdravstveni negi  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini 
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Zdravstveni 
sistemi v Evropski skupnosti, Management zdravstvenih in socialnih organizacij, Javno zdravje in 
organiziranje zdravstvenega skrbstva, Ekonomsko in finančno poslovanje v zdravstvenih 
organizacijah, izbirni predmet. 

Splošne kompetence: 
- avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju strokovnih odločitev, 
- sposobnost ravnanja tudi v primeru enostavnih in nepopolnih informacij, vendar z 

upoštevanjem socialne in etične odgovornosti povezane z uvajanjem znanja in odločanja, 
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – tudi v mednarodnem okolju; sposobnost 

razložiti odločitve, kakor tudi znanje in razloge na katerih temeljijo, na jasen in nedvoumen 
način in sicer strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu, 

- sposobnost vodenja skupinskega dela, sposobnost dela v skupini ter strpno sprejemanje in 
upoštevanje tvornih kritik in pripomb. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- sposobnost spremljanja, kritičnega ocenjevanja in aplikacije sodobnih trendov razvoja 

(evropskih in svetovnih) na področju organiziranja in vodenja zdravstvene nege, kot 
pomembnega sestavnega dela zdravstvene dejavnosti, zdravstvenih politik in skrbi za javno 
zdravje, 

- sposobnost organiziranja, načrtovanja in nadziranja delovanja procesov zdravstvene nege in 
vodenja zdravstvenih timov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, s skupnim temeljnim 
namenom izboljšanja kakovosti zdravstvene oskrbe. 

 
Skupno število ECTS: 30 ECTS. 
Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 
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IKT v podporo delu in učenju  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini  
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: IKT podprta okolja 
za sodelovanje in učenje, Zdravstvo v informacijski družbi in IKT kompetence v zdravstvu. 

 

Splošne kompetence: 
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – tudi v mednarodnem okolju, 
- sposobnost razložiti odločitve, kakor tudi znanje in razloge na katerih temeljijo, na jasen in 

nedvoumen način in sicer strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- spoznavanje in uporaba informacijsko–komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov. 

 
Skupno število ECTS: 30 ECTS. 
Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 
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Zdravstvena nega in obvladovanje bolnišničnih okužb  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini 
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Mikrobiologija in 
imunologija, Obvladovanje bolnišničnih okužb, Epidemiologija in obvladovanje bolnišničnih okužb, 
Vloga zdravstvene nege pri obvladovanju bolnišničnih okužb, Klinično usposabljanje s področja 
obvladovanja bolnišničnih okužb in izbirni predmet. 

Splošne kompetence: 
- sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in planiranja rešitev ter posledic na svojem 

strokovnem področju v novih in neznanih okoliščinah s širokim (multidisciplinarnim) 
pristopom;  

- sposobnost povezovanja znanja in reševanja kompleksnih situacij, 
- sposobnost inovativno prispevati k razvoju in aplikaciji novih idej povezanih z raziskovanjem, 
- sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in 

postopkov, 
- avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju strokovnih odločitev. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- sposobnost in spretnosti za uvajanje sodobnih rešitev in novih specialnih znanj na področju 

zdravstvene nege in obvladovanja bolnišničnih okužb, 
- sposobnosti in spretnosti za izvajanje potrebnih ukrepov za zagotavljanje bolnišnične higiene, 

za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, 
- sposobnosti in spretnosti za raziskovanje in izvajanje aktivnosti proučevanja, načrtovanja in 

uvajanja sodobnih rešitev na področju zagotavljanja bolnišnične higiene. 
 
Skupno število ECTS: 30 ECTS. 
Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 
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Zdravstvena nega v primarni zdravstveni dejavnosti  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini 
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Promocija zdravja 
in zdravstvena nega, Zdravstvena nega pacienta s kronično boleznijo v skupnosti, Napredna 
zdravstvena nega  na primarni zdravstveni ravni, referenčna ambulanta, Zdravje žensk, Zdravje otrok 
in mladih, izbirni predmeti. 

 

Splošne kompetence: 
- sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in planiranja rešitev ter posledic na svojem

strokovnem področju v novih in neznanih okoliščinah s širokim (multidisciplinarnim) pristopom;
sposobnost povezovanja znanja in reševanja kompleksnih situacij, 

- sposobnost inovativno prispevati k razvoju in aplikaciji novih idej povezanih z raziskovanjem, 
- sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in 

postopkov, 
- avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju strokovnih odločitev. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju 

organiziranja, načrtovanja in nadziranja promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in vzgoje za 
zdravje z uporabo znanstvenih metod in postopkov, 

- sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju javnega 
zdravja za strokovno področje zdravstvene nege. 

 
Skupno število ECTS: 30 ECTS. 
Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 
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Prehrana otrok in mladostnikov  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini  
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Prehranska 
oskrba otrok in mladostnikov (o vsebini: prehrana in življenjski slog otrok, značilnosti prehranske 
oskrbe otrok, prehransko svetovanje pri otrocih), izbirni predmet. 

Splošne kompetence: 
- poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem 

visokošolskem strokovnem študijskem programu Prehransko svetovanje - dietetika in drugih 
ekvivalentnih študijskih programih ter z delovnimi izkušnjami ter ga nadgraditi s specialnimi 
znanji strokovnega področja, 

- sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic delovanja na področju prehranske 
oskrbe in prehranskih navad, tako posameznika kot skupine, 

- usposobiti študente za prenos in ustrezne prilagoditve znanstvenih teoretičnih znanj o 
prehrani v uporabne oblike dietoterapije posameznikov in skupin glede na njihovo 
zdravstveno stanje, 

- zmožnost komuniciranja s posamezniki in mediji, tako v domačem, kot mednarodnem okolju. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- poznati razliko med etiologijo (naukom o vzrokih) in dejavniki tveganja, 
- sposobnost načrtovanja protokola/smernic za zdravljenje prehranskega problema z uporabo 

na dokazih temelječega načrta z namenom izboljšanja prehranske oskrbe, 
- razumeti, kako se lahko opisne in analitične epidemiološke študije uporabljajo za ugotavljanje 

povezav med prehrano in zdravjem ter poznavanje demografskih, socialnih in ekonomskih 
razmer tako na nivoju lokalne skupnosti kot v evropskem prostoru, in njihovih vplivov na 
zdravje, 

- poznati ekonomske, politične in psihološke vidike prehrane otrok in mladostnikov ter 
metodologije promocije zdravja, 

- ocenjevati učinkovitost in predlagati izboljšave prehranskih programov za otroke in 
mladostnike, 

- poznati vlogo hrane in prehranjevanja v socialnem okolju, 
- poznati in razumeti pojem, vlogo in pomen prehranske oskrbe za posameznika in družbo, 
- poznati in razumeti predpostavke in pogoje prehranske oskrbe, 
- zaznati in identificirati nepravilnosti ter motnje v prehranjevanju kot probleme potrebne 

strokovne obravnave,  
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- obvladati kritično analizo metod in oblik dela na področju prehranske oskrbe otrok in 
mladostnikov, 

- sposobnost kritične primerjave in ovrednotenja skladnosti oz. razlik med teoretičnimi načeli 
in vsakodnevnim, praktičnim ravnanjem prehranjevanja otrok in mladostnikov, 

- prepoznati napake in njihovo pogostost pri izvajanju prehranske oskrbe otrok in mladostnikov. 
 
Dodatne predmetno-specifične kompetence udeleženec pridobi glede na izbrani izbirni predmet. 
Skupno število ECTS: 12 ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna 
listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 

 

Prehrana starejših  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini  
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Prehranska 
oskrba starostnikov (o vsebini: tehnološki postopki pri pripravi hrane za starostnike, sistem 
zagotavljanja varnosti pri pripravi obrokov in transportu obrokov za prehrano starostnikov, življenjski 
slog starostnika, načrtovanje prehrane starostnika, metode prehranske obravnave starostnika, 
andragoško delo na področju prehranske vzgoje in delom s starostniki), izbirni predmet. 

Splošne kompetence: 
- poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem 

visokošolskem strokovnem študijskem programu Prehransko svetovanje - dietetika in drugih 
ekvivalentnih študijskih programih ter z delovnimi izkušnjami ter ga nadgraditi s specialnim 
znanj strokovnega področja, 

- razviti sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic delovanja na področju 
prehranske oskrbe in prehranskih navad, tako posameznika kot skupine, 

- usposobiti študente za prenos in ustrezne prilagoditve znanstvenih teoretičnih znanj o 
prehrani v uporabne oblike dietoterapije posameznikov in skupin glede na njihovo 
zdravstveno stanje, 
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- razviti spretnosti komuniciranja s posamezniki in mediji, tako v domačem, kot mednarodnem 
okolju. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- spoznati standarde in zahteve, ki jih opredeljuje stroka na področju dietetike, 
- razvijati spretnosti učinkovitega sporazumevanja s starostniki in sodelavci zdravstvenega 

tima, 
- zavedati se pomembnosti raziskav in izobraževalnih aktivnosti na področju prehranske 

oskrbe starostnika, 
- razumeti osnovne koncepte znanstvenih izhodišč stroke ter ustrezno izbirati živila in 

tehnološke postopke za pripravo uravnoteženih, zdravih in dietnih jedilnikov prilagojenih 
starostnikom, 

- analizirati in reševati probleme ugotovljene s prehranskim presejanjem in bolezenskim 
stanjem, 

- sposobnost izvajati oceno prehranskega stanja ter priprave prehranskega načrta in spremljati 
proces prehranske terapije starostnika, 

- sposobnost sodelovanja z negovalnim osebjem ali osebami, ki skrbijo za starostnika, 
- sposobnost prilagajati jedilnike, konsistenco, okus, energijsko gostoto hrane starostnikom, ki 

imajo težave s požiranjem, žvečenjem ali okušanjem, 
- sposobnost izbire ustreznega tehnološkega postopka za pripravo obrokov za starostnike, 
- sposobnost uporabe primerne tehnike in metode za senzorično ocenjevanje živil, jedi in 

različnih prehranskih izdelkov,  
- sposobnost oceniti izdelke, primerne za starostnike glede na hranilno vsebnost, ceno in 

kakovost,  
- sposobnost načrtovati protokol za zdravljenje prehranskega problema starostnika z uporabo 

na dokazih temelječega načrta z namenom izboljšanja prehranske in dietetske oskrbe, 
- sposobnost dokumentirati opravljeno delo, spremljati rezultate ter izvajati končno analizo 

opravljenega dela pri prehranski oskrbi in dietoterapiji starostnika, 
- komunikacijske spretnosti in sposobnost navezovanja stikov s starostniki in svojci. 

Dodatne predmetno-specifične kompetence udeleženec pridobi glede na izbrani izbirni predmet. 
Skupno število ECTS: 12 ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna 
listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 
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Prehrana ob bolezenskih stanjih  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini 
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Prehrana ob 
bolezenskih stanjih (o vsebini: prehranski problemi v sodobni družbi, celostne prehranske storitve v 
klinični praksi, prilagoditve normalne diete kliničnim zahtevam bolezenskih stanj, dietni izračuni in 
načrtovanje obrokov v bolnišnici, pregled presnovnih posledic, ki se pojavljajo pri kroničnih in akutnih 
boleznih, dietetske terapije), izbirni predmet. 

Splošne kompetence: 
- poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem 

visokošolskem strokovnem študijskem programu Prehransko svetovanje - dietetika in drugih 
ekvivalentnih študijskih programih ter z delovnimi izkušnjami ter ga nadgraditi s specialnimi 
znanji strokovnega področja, 

- razviti sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic delovanja na področju 
prehranske oskrbe in prehranskih navad, tako posameznika kot skupine, 

- usposobiti študente za prenos in ustrezne prilagoditve znanstvenih teoretičnih znanj o 
prehrani v uporabne oblike dietoterapije posameznikov in skupin glede na njihovo 
zdravstveno stanje, 

- razviti spretnosti komuniciranja s posamezniki in mediji, tako v domačem, kot mednarodnem 
okolju. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- usposobljenost za prehranske pristope, ki jih bodo udeleženci uporabili v klinični praksi,  
- spoznati presnovne posledice, ki se pojavljajo pri velikem številu kroničnih in akutnih bolezni, 
- osvojiti znanja prehranskih kriterijev in protokolov, ki zavirajo pojav zapletov ali napredovanje

pri vsaki od izbranih bolezni, 
- pridobiti splošno znanje anorganske, organske kemije in biokemije;  
- molekularna osnova presnove; splošna patologija, 
- osvojilti celosten pregled presnovnih sprememb, ki so povezane s številnimi boleznimi, 
- izboljšanje veščin bodočih delavcev v klinični praksi tako, da bodo sposobni pripraviti in 

izboljšati prilagojeno prehrano različnih pacientov. 

Dodatne predmetno-specifične kompetence udeleženec pridobi glede na izbrani izbirni predmet. 
Skupno število ECTS: 12 ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna 
listina. 
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Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 

 

Alternativni načini prehrane  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: bo razpisan naknadno oziroma bo prilagojen zainteresirani skupini  
Lokacija: Izola, UP FVZ 

Kratka vsebina: Udeleženec zaključi del programa, ko opravi naslednje predmete: Alternativni načini 
prehrane II (o vsebini: tehnološki postopki pri pripravi alternativne hrane, sistem zagotavljanja varnosti 
pri pripravi obrokov in transportu obrokov za prehrano ljudi, ki uživajo alternativno prehrano, življenjski 
slog ljudi, ki se prehranjujejo po različnih alternativnih načinih, načrtovanje alternativne prehrane, 
pomanjkljivosti alternativnih načinov prehranjevanja, metode prehranske obravnave, pedagoško 
andragoško delo na področju prehranske vzgoje bolnika, ki se prehranjuje na alternativni način), 
izbirni predmet. 

Splošne kompetence: 
- poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem 

visokošolskem strokovnem študijskem programu Prehransko svetovanje - dietetika in drugih 
ekvivalentnih študijskih programih ter z delovnimi izkušnjami ter ga nadgraditi s specialnimi 
znanji strokovnega področja, 

- razviti sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic delovanja na področju 
prehranske oskrbe in prehranskih navad, tako posameznika kot skupine, 

- usposobiti študente za prenos in ustrezne prilagoditve znanstvenih teoretičnih znanj o 
prehrani v uporabne oblike dietoterapije posameznikov in skupin glede na njihovo 
zdravstveno stanje, 

- razviti spretnosti komuniciranja s posamezniki in mediji, tako v domačem, kot mednarodnem 
okolju. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- spoznati standarde in zahteve, ki jih opredeljuje stroka na področju dietetike, 
- razvijati spretnosti učinkovitega sporazumevanja z ljudmi, ki imajo alternativno prehrano, 
- spoznati pomembnost raziskav in izobraževalnih aktivnosti na področju prehrane človeka, ki 

uživa alternativno prehrano, 
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- sposobnost proučiti vpliv alternativnih načinov prehranjevanja na zdravje različnih skupin 
populacije, 

- razumeti osnovne koncepte znanstvenih izhodišč stroke ter ustrezno izbirati živila in 
tehnološke postopke za pripravo uravnoteženih, zdravih alternativnih jedilnikov, 

- analizirati in reševati probleme ugotovljene s prehranskim presajanjem in bolezenskim 
stanjem, 

- sposobnost izvajati oceno prehranskega stanja in pripraviti prehranski načrt ter spremljati
proces prehranske terapije človeka, ki uživa alternativno prehrano, 

- sposobnost sodelovanja z negovalnim osebjem ali osebami, ki skrbijo za človeka, ki uživa 
alternativno prehrano, 

- sposobnost prilagajati jedilnike, konsistenco, okus, energijsko gostoto hrane ljudem, ki 
uživajo alternativno prehrano, 

- znati izbrati ustrezen tehnološki postopek za pripravo obrokov za ljudi, ki se prehranjujejo po 
alternativnih načinih, 

- sposobnost uporabiti primerno tehniko in metodo za senzorično ocenjevanje živil, jedi in 
različnih prehranskih izdelkov,  

- sposobnost oceniti izdelke, primerne za ljudi, ki se prehranjujejo po alternativnih načinih, 
glede na hranilno vsebnost, ceno in kakovost, 

- sposobnost načrtovati protokol za zdravljenje prehranskega problema človeka, ki uživa 
alternativno prehrano, z uporabo na dokazih temelječega načrta z namenom izboljšanja 
prehranske in dietetske oskrbe, 

- sposobnost dokumentirati opravljeno delo, spremljati rezultate ter izvajati končno analizo 
opravljenega dela pri prehranski oskrbi in dietoterapiji človeka, ki uživa alternativno prehrano, 

- osvojiti komunikacijske spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov z ljudmi, ki uživajo 
alternativno prehrano in s svojci. 

 Dodatne predmetno-specifične kompetence udeleženec pridobi glede na izbrani izbirni predmet. 
Skupno število ECTS: 12 ECTS. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec potrdilo, ki je javna 
listina. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77, Kristina Uršič 
Jakomin, kristina.jakomin@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 81 
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  Predmeti 
Posamezniki lahko poiščejo priložnosti za strokovni razvoj, napredek na poklicnem in akademskem 
področju ali osebno izpopolnitev preko predmetov, ki jih ponujamo v okviru vseživljenjskega učenja.  

Predmeti s področja ekonomije, poslovnih ved, managementa in prava 
 
Glede na zanimanje in potrebe pri delu se lahko odločite za študij enega ali več akreditiranih 
predmetov. Posamezni predmeti so razdeljeni na ravni B1 (dodiplomski študij 1. stopnje VS in UN) 
in B2 (podiplomski študij 2. stopnje). 
Izvaja: UP FM 
Termin: študijsko leto 2019/2020 ali možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru)  
Lokacija: UP FM – Koper 

Kratka vsebina: Predmeti, ki jih ponujamo v okviru UP FM, se nanašajo na različna področja 
managementa, ekonomije, prava, podjetništva, financ, računovodstva, ravnanja z ljudmi, 
komuniciranja in podobno. Predmeti obsegajo od 6 ECTS do 9 ECTS, ki jih udeleženec pridobi, ko 
uspešno opravi obveznosti pri posameznem predmetu. Po opravljenih obveznostih dobi udeleženec 
potrdilo o pridobljenih kreditih. Le-te lahko pozneje uveljavlja pri vpisu v študijske programe za 
pridobitev izobrazbe. 

Prijavni rok: po dogovoru oz. vsaj 14 dni pred izvedbo posameznega predmeta 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: UP FM, referat@fm-kp.si, (+386  5) 610 20 20 

Splošne in predmetno specifične kompetence so objavljene na spletni strani UP FM:  
http://www.fm-kp.si/izobrazevanje. 
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3. PROGRAMI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA DELAVCEV V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU  
 
Programi profesionalnega usposabljanja so namenjeni kontinuiranemu profesionalnemu razvoju 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, posodabljanju disciplinarnega, strokovnega znanja ter 
pridobivanju znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-
izobraževalno delo. Ponudba programov je objavljena v Katalogu programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za tekoče šolsko leto.  
Katalog je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva. Spodaj navedena programa se bosta 
izvajala v primeru potrditve pristojnega ministrstva in zadostnega števila prijav. 
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Programi profesionalnega usposabljanja 

 
Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev za različna 
področja 
 
Izvaja: UP PEF 
Termin: študijsko leto 2019/2020 
Lokacija: Koper, UP PEF  

Kratka vsebina:  

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) predstavljajo vez med visokošolskimi učitelji UP PEF 
in pedagoškimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov. Programi so namenjeni posodabljanju 
znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za 
njihovo kakovostno izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog. 
 
Programi so objavljeni v KATIS-u (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) 
 
Področja: 

- Pouk družboslovja in naravoslovja s pomočjo interaktivnih učnih pripomočkov izdelanih v 
programskem paketu Moodle. 

- Inovativni pristopi pri gibalnem učenju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih 
sposobnosti v zgodnjem otroštvu. 

- Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje. 
- Izzivi ocenjevanja znanja tujega jezika pri najmlajših. 
- Izzivi razvoja (pred)opismenjevalnih zmožnosti v tujem jeziku. 
- Metode učenja in izvajanja pesmi ob spremljavi različnih glasbil na osnovi glasbenih 

elementov (ritem, melodija, harmonija, barva) v glasbeno pedagoški praksi. 
- Ocenjevanje otroških likovnih del. 

 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: CVŽU UP PEF, cvzu@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 56 
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Geografska analiza okoljskih virov za trajnostni razvoj turizma z 
uporabo sodobnih tehnologij 
 
Izvaja: UP FHŠ 
Termin: 8 in 9. marec 2019 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 
 
Kratka vsebina: Spoznavanje geografske vsebine in značilnosti trajnostnega turizma; Povečanje 
IKT pismenosti znotraj geografske stroke in sorodnih ved.; Naučiti se uporabljati sodobne in splošno 
dostopne tehnologije za opravljanje geografskih analiz okoljskih (turističnih) virov.; Usposobiti se za 
izvedbo samostojnega terenskega dela pri pouku geografije in drugih sorodnih predmetih; Naučiti 
se izdelati načrt krajšega turističnega itinerarija, ob upoštevanju smernic trajnostnega turizma. 
Splošne kompetence: 

- informacijska pismenost (uporaba sodobnih tehnologij) 
- poglobljeno razumevanje povezovanja teorije s prakso 
- samostojnost pri delu 
- delo v skupini 

Prijavni rok: 31. 1. 2019 

Kotizacija: DA 
Število ur: 16 
Število točk: 1 
 
Koordinator programa: izr. prof. dr. Gregor Kovačič, gregor.kovacic@fhs.upr.si 
Kontaktna oseba: Barbara Panger Jevtić, barbara.panger@fhs.upr.si, tel.: (+386  5) 663 77 57 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. POLETNE ŠOLE NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM V 
LETU 2019 
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z 
različnih področij. Poletne šole nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega 
preživljanja časa ter spoznavanja različnih aktualnih tematik. Članice UP pripravljajo poletne 
šole s svojih vsebinskih in študijskih področij. Poletne šole so zanimive tudi zaradi večkulturnega 
področja slovenske Obale in neposredne bližine morja, v katerem večinoma potekajo. 
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Poletne šole 
 

13. mednarodna poletna šola muzeologije – MUSEUMS AS 
CULTURAL HUBS – the future of tradition 
 
Izvajata: Oddelek za arheologijo in dediščino in Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ v 
sodelovanju z različnimi domačimi in mednarodnimi partnerji. 

Termin: 27. - 31. maj 2019  
Lokacija: Piran, prostori IAD FHS UP, in Koper, prostori UP FHŠ 

Kratka vsebina: The topic of the 13th International Summers School of Museology focuses on the 
theme of the International Museum day 2019, as defined by ICOM, tackling the new roles of the 
museums as active actors in their communities – “Museums as Cultural Hubs: The future of tradition”. 
The role of museums in society is changing. Museums keep reinventing themselves in their quest for 
becoming more interactive, audience focused, community oriented, flexible, adaptable and mobile. 
They have become cultural hubs functioning as platforms where creativity combines with knowledge 
and where visitors can also co-create, share and interact. 

Splošne kompetence: 
- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- poznavanje in razumevanje razvoja varstva dediščine ter dobro poznavanje naravne in 

kulturne dediščine na Slovenskem in v JV Evropi, 
- sposobnost uporabe znanstvenih in drugih metod za reševanje konkretnih delovnih problemov 

s področja preučevanja, varovanja in popularizacije kulturne dediščine,  
- poznavanje temeljnih praktičnih znanstvenih metod arheološkega, konservatorskega in 

umetnostno zgodovinskega dela z nujnimi pomožnimi vedami. 

Prijavni rok: 25. 4. 2019 
Kotizacija: da  
Kontaktna oseba: doc. dr. Zrinka Mileusnić, zrinka.mileusnic@fhs.upr.si (+386  5) 617 70 44  

Več informacij na: http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-arheologijo-in-dediscino/poletna-
sola-muzeologije 
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Preventiva in rehabilitacija spodnjih okončin v športu 
 
Izvajalec: UP FVZ 
 
Termin: 1. 7. 2019 – 5. 7. 2019 
Lokacija: Izola, UP FVZ 
 
Kratka vsebina: Osrednji namen mednarodne poletne šole je študentom na področju spodnjih 
okončin predstaviti in približati gibalno terapevtsko obravnavo športnikov. Študent bo spoznal 
načrtovanje in različne vidike gibalno-terapevtske obravnave, od kliničnega pregleda športnika, 
snovanja in izvedbe programa rehabilitacije, preventivnega delovanja ter uporabe podpornih tehnik in 
fizikalnih agensov. Spoznal bo ozadje/ mehanizem nastanka in epidemiološko problematiko poškodb 
spodnjih okončin. Teoretična znanja s področja gibalne terapije bodo udeleženci poletne šole prenesli 
v praktično uporabo ter pri tem razvijali sposobnost dela v strokovnem zdravstvenem timu in kritične 
ocene svojega dela ter dela kolegov. Poletna šola poteka v angleškem jeziku. 
 
Splošne kompetence: 

- sposobnost uporabe strokovne terminologije področja in tujega strokovnega jezika, 
- veščine vodenja individualnih sekundarnih intervencij v športu in delu glede na značilnosti 

življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa, 
- veščine vodenja dolgoročno zasnovanih primarnih preventivnih intervencij glede na 

značilnosti življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- poznavanje etiologije poškodb in obolenj spodnjih okončin, 
- razumevanje soodvisnosti motoričnih sposobnosti za pravilno in varno delovanje spodnjih 

okončin tako v smislu travmatskih kot kroničnih preobremenitvenih poškodb, 
- poznavanje analitičnega pristopa pri prepoznavanju stanja ter izbiri transformacijskih sredstev 

in količin za zaščito ali rehabilitacijo, 
- sposobnost delovanja v rehabilitacijskem timu, ki ga lahko sestavljajo zdravnik, fizioterapevt 

in trener,  
- uporaba metode merjenja ustreznosti telesne drže, ravnotežja, funkcionalne sklepne 

stabilnosti in gibalnih vzorcev, 
- uporaba metod za vrednotenje moči in gibljivosti, 
- vodenje  programov primarne preventive za preprečevanje nastanka poškodb in bolezni 

lokomotornega sistema 
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Z udeležbo na poletni šoli študenti pridobijo 3 ECTS. 
 
 
Prijavni rok: 31. 3. 2019 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Andreja Brecelj, summerschool@fvz.upr.si 
Več informacij na: http://www.fvz.upr.si/en/summerschool.  
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Poletna šola kitajskega jezika in kulture      
 
Izvaja: KUK UP 

Termin: 1. 7. 2019 - 6. 7. 2019 od 8:30 do 16:00 
Lokacija: prostori KUK UP 

Kratka vsebina: Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem (KUK UP) letos že petič 
zapovrstjo ponuja osnovnošolcem intenzivno bližnje srečanje s Kitajsko. Letošnje poletje 
osnovnošolce vabimo kar v našo Konfucijevo učilnico, kjer imamo tudi bogato zbirko knjig, učbenikov, 
kitajskih tradicionalnih iger, ki jih želimo pobližje predstaviti udeležencem.  
Delo bo prilagojeno posameznim starostnim skupinam, v katere bodo tečajniki razvrščeni. Otroci, ki 
so se s kitajskim jezikom in kulturo srečali že prejšnja leta, bodo svoje znanje nadgrajevali z novimi 
vsebinami. Prav tako pa se veselimo vseh, ki se nam boste letos prvič pridružili pri raziskovanju 
kitajske kulture in jezika. Za čim bolj pristen stik s kitajsko kulturo poskrbijo kitajske učiteljice, ki na 
svojevrsten način učencem približajo svojo kulturo, jezik in običaje. Poleg kitajskih učiteljic bodo za 
učence skrbeli naši sinologi in uslužbenci Konfucijeve učilnice Koper Univerze na Primorskem. 
 
Splošne kompetence: 
- razvijati medkulturno zavest, spoštovanje in strpnost. 

Predmetno-specifične kompetence:  
- usvojiti temeljne prvine kitajščine kot jezikovnega sistema, 
- pridobiti znanje o nekaterih kulturnih, demografskih, geografskih, zgodovinskih in ekonomsko-
političnih značilnostih (posebnostih) širše Kitajske. 

 

Prijavni rok: 15. 6. 2019 
Kotizacija: da (113,50 eur) 
Kontaktna oseba: KUK UP: kuk_up@upr.si, tel.: (+386  5) 61 17 668; Tjaša Vilotič 

Več na: http://www.kuk.upr.si/dogodki/poletna-sola-za-osnovnosolce-v-kopru-2019 
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23. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali: HALO, 
TUKAJ SLOVENSKI MEDITERAN! 
 
Izvaja: UP FHŠ 
 
Termin: 8. 7. 2019 – 19. 7. 2019 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 

Kratka vsebina: Krovna tema Poletne šole je " Slovenski kulturni prostor od Vodnika 
do vodnikov našega časa ". Poletni tečaji so namenjeni vsem, ki bi se radi naučili slovenskega jezika 
ali svoje znanje slovenščine še izpopolnili, spoznali Slovenijo in njeno kulturo, hkrati pa preživeli dva 
prijetna poletna tedna na morju. Ob dopoldanskih jezikovnih tečajih sta vsak popoldan na voljo 
dodatna, individualna razlaga jezikovnih problemov in individualna konverzacija. Tudi večerni program 
je zelo bogat, in sicer z delavnicami, kjer udeleženci spoznavajo Slovenijo in njeno kulturo v najširšem 
smislu, poleg tega pa ob ustvarjalnem delu lahko še dodatno izpopolnjujejo svoje znanje slovenskega 
jezika. Na voljo bodo predvidoma delavnice na naslednje teme: slovenska folklora, slovenska ljudska 
glasba, slovenska književnost in slovensko gledališče ter film. Nekateri večeri so namenjeni kulturnim 
dogodkom, npr. ogledu gledališke predstave, slovenskega filma, srečanju s slovenskim pisateljem, 
režiserjem, igralcem, drugi pa predvsem zabavi (spoznavni večer, razni sprejemi, ogled vinske kleti, 
zaključni večer, idr.). 

Splošne kompetence:  

- sporazumevanje v slovenskem jeziku, 
- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

Predmetno-specifične kompetence: 

- uporaba slovenščine kot tujega jezika na osnovni in srednji ravni komunikacije – raven A1, 
A2, B1 in B2 po Evropskih smernicah jezikovnega izobraževanja,  

- razumevanje jezika in kulture kot neločljivih sestavin identitete posameznika in identifikacije 
naroda ob razumevanju in spoštovanju razlik med jeziki in kulturami. 

Prijavni rok: 20. 5. 2019 

Kotizacija: DA, možnost štipendije 
Kontaktna oseba: Nika Pavletić, halo.tecaji@fhs.upr.si in doc. dr. Klara Šumenjak, 
klara.sumenjak@fhs.upr.si 
 
Več informacij na: http://www.fhs.upr.si/sl/poletne-sole/halo 
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PhD Summer School in Discrete Mathematics 
 
Izvaja: UP FAMNIT in UP IAM 
 
Termin: 30. 6. 2019 – 6. 7. 2019 
Lokacija: Rogla 

Kratka vsebina: Poletna šola iz diskretne matematike je namenjena doktorskim in podoktorskim 
študentom ter raziskovalcem s področja matematike, ki se želijo izobraziti na tem področju. 

Splošne kompetence:  

- poglobitev in razširitev znanj, pridobljenih v formalnem izobraževanju, 
- zmožnost za abstraktno in analitično mišljenje ter sintezo idej, 
- sposobnost avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja in njegove integracije z 

že obstoječim znanjem. 

Predmetno-specifične kompetence: 

- sposobnost analiziranja danega problema kombinatorično in algebraično, 
- sposobnost reševanja matematičnih in drugih problemov z uporabo moderne tehnologije, 
- samozavestno soočanje z danim problemom s področja algebraične teorije grafov ter 

podajanje njegove rešitve. 

 

Prijavni rok: 31. 5. 2019 
 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: sygn@upr.si.  

Več informacij na: http://www.famnit.upr.si/sl/konference/ 
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Matematika je kul, poletni tabor za osnovnošolce in srednješolce 
 
 
Organizira: UP FAMNIT 
 
Termin: 25. 8. 2019 – 30. 8. 2019 
Lokacija: Koper, UP FAMNIT 

Kratka vsebina: FAMNIT-ov poletni tabor je namenjen boljšim učencem z zaključeno osnovno šolo 
(osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima matematika. Tabor bo 
obsegal predavanja in delavnice o raznovrstnih zanimivih matematičnih temah ter številne družabne 
aktivnosti 

Splošne kompetence: 

- poglobitev in razširitev znanj, pridobljenih v formalnem izobraževanju, 
- zmožnost kritičnega in samokritičnega mišljenja, 
- zmožnost za abstraktno in analitično mišljenje ter sintezo idej. 

Predmetno-specifične kompetence: 

- razumevanje zgodovinskega razvoja in medsebojne povezanosti nekaterih pomembnejših 
matematičnih disciplin, 

- modeliranje in reševanje sodobnih problemov s pomočjo matematičnega pristopa, 
- spoznavanje pristopov k razvoju strategij reševanja matematičnih problemov, 
- zmožnost povezovanja matematičnih disciplin z drugimi področji. 

 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: tabor@famnit.upr.si,  

Več informacij na: http://matematikajekul.famnit.upr.si/sl/ 
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Preventiva in rehabilitacija zgornjih okončin v športu 
 
Izvajalec: UP FVZ 
 
Termin: bo razpisan naknadno 
Lokacija: Izola, UP FVZ 
 
Kratka vsebina: Osrednji namen mednarodne poletne šole je študentom na področju zgornjih 
okončin predstaviti in približati gibalno terapevtsko obravnavo športnikov. Študent bo spoznal 
načrtovanje in različne vidike gibalno-terapevtske obravnave, od kliničnega pregleda športnika, 
snovanja in izvedbe programa rehabilitacije, preventivnega delovanja ter uporabe podpornih tehnik in 
fizikalnih agensov. Spoznal bo ozadje/ mehanizem nastanka in epidemiološko problematiko poškodb 
zgornjih okončin. Teoretična znanja s področja gibalne terapije bodo udeleženci poletne šole prenesli 
v praktično uporabo ter pri tem razvijali sposobnost dela v strokovnem zdravstvenem timu in kritične 
ocene svojega dela ter dela kolegov. 
 
Poletna šola poteka v angleškem jeziku. 
 
Splošne kompetence: 

- sposobnost uporabe strokovne terminologije področja in tujega strokovnega jezika, 
- veščine vodenja individualnih sekundarnih intervencij v športu in delu glede na značilnosti 

življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa, 
- veščine vodenja dolgoročno zasnovanih primarnih preventivnih intervencij glede na 

značilnosti življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa. 
 
Predmetno-specifične kompetence: 

- poznavanje etiologije poškodb in obolenj zgornjih okončin, 
- razumevanje soodvisnosti motoričnih sposobnosti za pravilno in varno delovanje zgornjih 

okončin tako v smislu travmatskih kot kroničnih preobremenitvenih poškodb, 
- poznavanje analitičnega pristopa pri prepoznavanju stanja ter izbiri transformacijskih sredstev 

in količin za zaščito ali rehabilitacijo, 
- sposobnost delovanja v rehabilitacijskem timu, ki ga lahko sestavljajo zdravnik, fizioterapevt 

in trener,  
- uporaba metode merjenja ustreznosti telesne drže, ravnotežja, funkcionalne sklepne 

stabilnosti in gibalnih vzorcev, 
- uporaba metod za vrednotenje moči in gibljivosti, 
- vodenje  programov primarne preventive za preprečevanje nastanka poškodb in bolezni 

lokomotornega sistema 



62 
 

 
Z udeležbo na poletni šoli študenti pridobijo 3 ECTS. 
 
Prijavni rok: znan naknadno 
Kotizacija: DA 
 
Kontaktna oseba: Andreja Brecelj,  summerschool@fvz.upr.si 
Več informacij na: http://www.fvz.upr.si/en/summerschool  
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Preventiva in rehabilitacija trupa in hrbtenice v športu 
 
Izvajalec: UP FVZ 
 
Termin: bo razpisan naknadno 
Lokacija: Izola, UP FVZ 
 
Kratka vsebina: Osrednji namen mednarodne poletne šole je študentom na področju trupa in 
hrbtenice predstaviti in približati gibalno terapevtsko obravnavo športnikov. Študent bo spoznal 
načrtovanje in različne vidike gibalno-terapevtske obravnave, od kliničnega pregleda športnika, 
snovanja in izvedbe programa rehabilitacije, preventivnega delovanja ter uporabe podpornih tehnik in 
fizikalnih agensov. Spoznal bo ozadje/ mehanizem nastanka in epidemiološko problematiko poškodb 
trupa in hrbtenice. Teoretična znanja s področja gibalne terapije bodo udeleženci poletne šole prenesli 
v praktično uporabo ter pri tem razvijali sposobnost dela v strokovnem zdravstvenem timu in kritične 
ocene svojega dela ter dela kolegov. 
 
Poletna šola poteka v angleškem jeziku. 
 
Splošne kompetence: 

- sposobnost uporabe strokovne terminologije področja in tujega strokovnega jezika, 
- veščine vodenja individualnih sekundarnih intervencij v športu in delu glede na značilnosti 

življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa, 
- veščine vodenja dolgoročno zasnovanih primarnih preventivnih intervencij glede na 

značilnosti življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa. 
 
Predmetno-specifične kompetence: 

- uporaba pridobljenih znanj pri analizi dejanskih obremenitev trupa v športu ali med ostalimi 
aktivnostmi, 

- usposobljenost izbire primernih vsebin za preventivno in kurativno delovanje v različnih športih 
ali ostalih dejavnostih, 

- sposobnost teoretične refleksije in prepoznavanja gibalnih zakonitosti gibalnega aparata s 
poudarkom na trupu v praksi, 

- samostojna izvedba preprostejših meritev tesne drže, 
- samostojna izvedba preprostejših meritev osnovnih žično-mišičnih funkcij trupa in kolkov, 
- sposobnost smiselne analize rezultatov meritev/ocenjevanja mišično-skeletnega sistema 

trupa in medenice ter meritev telesne drže, 
- sposobnost sinteze in uporabe znanja iz področij anatomije, biomehanike, fiziologije in 

športnega treniranja za potrebe delovanja v preventivi poškodb in obolenj hrbtenice in trupa, 
- samostojna izvedba preprostejših metod preventivne obravnave mehkih tkiv. 
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Z udeležbo na poletni šoli študenti pridobijo 3 ECTS. 
 
Prijavni rok: znan naknadno 
Kotizacija: DA 
 
Kontaktna oseba: Andreja Brecelj,  summerschool@fvz.upr.si 
Več informacij na: http://www.fvz.upr.si/en/summerschool  
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Preventiva pretreniranosti v športu 
 
Izvajalec: UP FVZ 
 
Termin: bo razpisan naknadno 
Lokacija: Izola, UP FVZ 
 
Kratka vsebina: Osrednji namen mednarodne poletne šole je študentom na področju pretreniranosti 
v športu predstaviti in približati strokovno obravnavo športnikov. Študent bo spoznal načrtovanje in 
različne vidike kineziološke obravnave, od analize stanja športnika, snovanja in izvedbe programa 
rehabilitacije, preventivnega delovanja in uporabe podpornih tehnik in fizikalnih agensov. Spoznal bo 
ozadje/ mehanizem nastanka in epidemiološko problematiko pretreniranosti. Teoretična znanja s 
področja športnega treninga bodo udeleženci poletne šole prenesli v praktično uporabo ter pri tem 
razvijali sposobnost dela v strokovnem zdravstvenem timu in kritične ocene svojega dela ter dela 
kolegov. 
Poletna šola poteka v angleškem jeziku. 
 
Splošne kompetence: 

- sposobnost uporabe strokovne terminologije področja in tujega strokovnega jezika, 
- veščine vodenja individualnih sekundarnih intervencij v športu in delu glede na značilnosti 

življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa, 
- veščine vodenja dolgoročno zasnovanih primarnih preventivnih intervencij glede na 

značilnosti življenjskega ritma, ciklizacije v športu ali organizacije delovnega procesa. 
 
Predmetno-specifične kompetence: 

- poznavanje etiologije pretreniranosti v športu, 
- razumevanje soodvisnosti funkcionalnih in motoričnih sposobnosti, 
- poznavanje analitičnega pristopa pri prepoznavanju stanja ter izbiri transformacijskih sredstev 

in količin za zaščito ali rehabilitacijo, 
- sposobnost delovanja v strokovnem timu, ki ga lahko sestavljajo zdravnik, fizioterapevt in 

trener, 
- uporaba metode merjenja fizioloških odzivov telesa med naporom, 
- uporaba metod za vrednotenje trenažne obremenitve. 

Z udeležbo na poletni šoli študenti pridobijo 3 ECTS. 
 
Prijavni rok: znan naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Andreja Brecelj,  summerschool@fvz.upr.si 
Več informacij na: http://www.fvz.upr.si/en/summerschool 
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  5. TEČAJI, SEMINARJI, DELAVNICE, PREDAVANJA, 
KONFERENCE, TABORI, IN DRUGA IZOBRAŽEVANJA

 
V okviru vseživljenjskega učenja ponuja UP tudi različne druga izobraževanja, ki so namenjena 
tako študentom in zaposlenim na univerzi kot tudi širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, 
delavnice, tabori, okrogle mize ter drugi dogodki so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, 
za pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti. Prav tako pa tovrstna ponudba vseživljenjskega 
učenja udeležencem prinaša višjo stopnjo kompetentnosti, ki je pomemben pozitiven dejavnik pri 
sodobnih hitro spreminjajočih se zahtevah trga dela.
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Tečaji, seminarji, delavnice 

 
Pravopisne delavnice 
 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za slovenistiko 
Termin: možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
Lokacija: UP FHŠ, Titov trg 5, Koper 

Kratka vsebina: V današnjem tempu življenja vse bolj hitimo – hitimo v službi, pri vsakdanjih opravkih 
..., hitimo tudi pri tvorbi sporočil. Pri tem smo osredinjeni predvsem na vsebino oziroma razumljivost 
sporočenega, pozabljamo pa na obliko, zato večkrat prihaja do kršenja pravopisnih pravil. Vendar so 
napake v pisanju odraz tako naše jezikovne kot tudi splošne kompetence in kulture. Da bodo besedila 
torej tudi pravopisno ustrezna, potrebujejo lekturo. Na tečajih pravopisa bomo pregledali 
najpogostejše tipe napak v različnih vrstah besedil – npr. v uradnih dopisih, zapisnikih sestankov, 
poročilih o opravljenem delu, elektronskih sporočilih in podobno – in se na konkretnih primerih (na)učili 
pravopisnih pravil. Prve raziskave kažejo, da so najpogostejše pravopisne napake pri zapisu datuma, 
stičnosti posameznih ločil, zapisu ure, rabi vezaja namesto pomišljaja ali stičnosti pri pisanju merskih 
enot. 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: tajništvo Oddelka za slovenistiko UP FHŠ, vladka.tucovic@fhs.upr.si 

 

Pravorečne delavnice 
 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za slovenistiko 
Termin: možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
Lokacija: UP FHŠ, Titov trg 5, Koper 

Kratka vsebina: Govor je primarna oblika človekovega sporazumevanja. Sčasoma pa je govor 
izpodrinila pisava, zapis, predvsem pri preučevanju, saj je zapisano besedilo lažje opazovati in 
analizirati, saj »ostane«, medtem ko govorjeno besedilo, ko je enkrat izgovorjeno, »izgine«. V 
formalnih govornih položajih pa moramo biti pozorni tudi na pravilno izgovorjavo glasov, besed, 
besednih zvez, stavkov … in celotnega besedila. Na Slovenskem nimamo samostojnega 
normativnega priročnika za pravilno izgovorjavo, pač pa so posamezna pravila vključena v obravnavo 
ustreznih jezikovnih ravnin. Na tečajih pravorečja bomo na primerih govora javnih govorcev ugotavljali 
najpogostejše napake oziroma odstopanja od norme in se jih (na)učili odpraviti. Na Primorskem so 



69 
 

najbolj problematični npr. izgovorjava sredinskih glasov – ozkih in širokih e, o in polglasnika –, 
naglaševanje in intonacija. 

Kotizacija: DA  
Kontaktna oseba: tajništvo Oddelka za slovenistiko UP FHŠ, vladka.tucovic@fhs.upr.si 

 

Tečaj: Power pivot in Power view – orodji za analitike in odločevalce 
 
Organizira: UP FM 
Termin: informacija bo naknadno objavljena na spletni strani oz. po dogovoru za zaključene skupine 
Lokacija: UP FM – Koper 

Kratka vsebina: Tečaj je namenjen analitikom podatkov ter odločevalcem na srednjem nivoju, ki 
morajo obdelati oz. pregledati velike količine podatkov iz več virov. 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: studijska.sluzba@fm-kp.si 

 

Tečaj: Ekstremni Excel 
 
Organizira: UP FM 
Termin: informacija bo naknadno objavljena na spletni strani oz. po dogovoru za zaključene skupine 
Lokacija: UP FM – Koper 

Kratka vsebina: Tečaj je namenjen vsem, ki imajo osnovno znanje Excela in bi radi svoje znanje 
poglobili. Na tečaju bodo spoznali uporabne napredne funkcije, ki močno olajšajo delo. 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: studijska.sluzba@fm-kp.si 
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R – odprtokodni statistični program 
 
Organizira: UP FM 
Termin: informacija bo naknadno objavljena na spletni strani oz. po dogovoru za zaključene skupine 
Lokacija: UP FM – Koper 

Kratka vsebina: Ne bo vam potrebno več plačevati za licenčne statistične programe, saj je tukaj R, 
ki vam omogoča mnogo več kot npr. SPSS. Na tečaju si boste pogledali osnove programa in naredili 
osnovne analize. 

Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: studijska.sluzba@fm-kp.si 

 

Online usposabljanje za izvajalce e-izobraževanja 
 
Organizira: UP FM 
Termin: informacija bo naknadno objavljena na spletni strani oz. po dogovoru za zaključene skupine 
Lokacija: UP FM – 1 x srečanje v živo v Kopru, ostalo online 

Kratka vsebina: Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi pri izvajanju izobraževanja ali usposabljanja 
želeli uporabljati odprto-kodno učno okolje Moodle. Prvemu srečanju v živo sledi 4 tedensko delo v 
e-učilnici (online), kjer udeleženci opravljajo različne dejavnosti. Najprej v vlogi učečega se, nato pa 
v vlogi učitelja. Udeležence usposabljanje celoten čas izvedbe spremlja mentor. Usposabljanje se 
zaključi z video konferenčno predstavitvijo.  
Usposabljanje se izvaja v skupini od 12–24 udeležencev.  

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: studijska.sluzba@fm-kp.si 
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Program strokovnih izobraževanj za mentorje kliničnega in 
praktičnega usposabljanja študentov UP Fakultete za vede o 
zdravju ter širšo strokovno javnost 
 

 
 
Organizira: UP FVZ 
Termin: leto 2019, program izobraževanj poteka v več vsebinskih sklopih  
Lokacija: Izola, UP FVZ  

Kratka vsebina: Namen programa je poglobitev in razširitev znanja, ki so ga mentorji kliničnega in 
praktičnega usposabljanja študentov UP FVZ ter ostali zaposleni v zdravstveni negi, na področju  
prehranskega svetovanja in dietetike ter aplikativne kineziologije pridobili v sklopu dosedanjega 
formalnega izobraževanja, predvsem na področju novejših spoznanj z omenjenih področij.   

Splošni cilji programa:  
- poglobljeno in razširjeno znanje, pridobljeno v formalnem izobraževanju, 
- zmožnost uporabe pridobljenega znanja v vsakdanji praksi, 
- usposobljenost za izvajanje najzahtevnejših nalog s področja,  
- zavezanost k varovanju ter širjenju znanja o skrbi za zdravje, dobro počutje in varnost v 

lokalni skupnosti ter širši družbi. 
 
Udeleženci bodo ob zaključku posameznega vsebinskega sklopa prejeli potrdilo o udeležbi. 
 

Ciljna populacija: mentorji kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov UP Fakultete za vede o 
zdravju, diplomanti UP FVZ, študenti ter širša strokovna zainteresirana javnost. 

 
Kotizacija: DA; mentorji kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov UP FVZ so pri določenih 
strokovnih izobraževanjih oproščeni plačila kotizacije. Diplomanti UP FVZ in študenti se izobraževanj 
udeležijo po znižani kotizaciji. Več informacij o programu strokovnih izobraževanj na spletni strani UP 
FVZ pod menijem VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. 
 

Kontaktna oseba: UP FVZ, Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77 
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Delavnica: Pedagoške delavnice na temo arheologije in kulturne 
dediščine 
 
Organizira: UP FHŠ  
Termin: april - september 2019 in po naročilu 
Trajanje: 45 minut do 1,5 ure, odvisno od starostne skupine udeležencev 
Lokacija: Arheološki park Simonov zaliv, Izola ali šola oz. vrtec 

Kratka vsebina: V maju 2019 bo Arheološki park Simonov zaliv začel novo sezono in odprl vrata za 
obiske šol in napovedanih skupin ter posameznikov.  Na arheološkem najdišču so na ogled rimski 
mozaiki in ostanki bivalnih prostorov rimske obmorske vile, poleg pa je za ogled vzpostavljen 
interpretacijski center. V njem obiskovalci spoznajo življenje v vili in rimski dobi, potipajo materiale, 
dvigajo bremena ali postavljajo oboke. Na interaktivnem zemljevidu spoznavajo vsebine o geologiji, 
morju, vetrovih, oljkah, ribah, delfinih in še o čem, ter natovorijo del ladje ali spoznavajo amfore. 

Za šole in šolske skupine imamo pripravljene tudi izobraževalne kovčke s kopijami arheoloških 
predmetov, ki jih lahko potipajo, vzamejo v roke ali preizkusijo, po želji vas obiščemo tudi na šoli. 
Teme o rimski medicini, pisavi, trgovini ali prehrani so dopolnjene z nalogami, prilagojenimi različnim 
starostnim skupinam. Na delavnicah se lahko preizkusijo v izdelavi mozaika, v pisanju na voščene 
ploščice ali pa preizkusijo rimska oblačila in predmete rimskega vsakdana. Ob tem pa spoznavajo 
delo arheologov, restavratorjev in strokovnjakov za varovanje dediščine. 

V parku po dogovoru organiziramo tudi kulturni, družboslovni ali naravoslovni dan za zaključene 
skupine.  

 

Splošne kompetence: 
-          spoznavanje preteklosti, kulturne dediščine, 
-          kulturna zavest, 
-          socialne kompetence. 

Kotizacija: DA  

Kontakt: tel.: (+386  5) 66 37 746; vila.simonovzaliv@fhs.upr.si,  andrej.preložnik@upr.si    
Več informacij na: www.fhs.si  
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FestINNO 
 
Organizator: UP FM 
Termin: maj 2019 
Lokacija: Koper, UP FM 

Kratka vsebina: Regijska čezmejna platforma za predstavitve, povezovanje in snovanje širših 
podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti 
ter načrtovalcev politik podpore podjetništva. Organiziran je celodnevni podjetniški dogodek, v sklopu 
bogatega programa se bodo zvrstile številne aktivnosti: delavnice, tematske razprave, izobraževanja, 
interaktivna predavanja in seminarji, okrogla miza, podjetniška tržnica (s predstavitvijo slovenskih in 
italijanskih institucij podpornega okolja)  itn.; vse to tudi z namenom mreženja med vsemi tistimi, ki jih 
podjetništvo zanima. Posamezne aktivnosti se bodo izvajale v slovenskem, italijanskem ali 
angleškem jeziku. Določene delavnice bodo namenjene srednješolcem. Spodbujanje podjetništva 
preko promocije, stika s somišljeniki, izobraževanja ter vzpostavljanje prijaznega podpornega okolja 
so ključne spodbude za lastno podjetniško pot. Predvsem mladih, katerim lahko podjetništvo 
predstavlja karierno odločitev in način življenja. 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: www.festinno.fm-kp.si, festinno@fm-kp.si.   
 

Tečaj: Znanstvena angleščina 
 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: junij 2019 in september 2019 
Dvakrat tedensko: 2-3 ure v popoldanskem času  
Trajanje tečaja: 28 ur, skupina od 10 do 15 udeležencev 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 
 
Kratka vsebina:  
Udeleženci bodo spoznavali posebnosti znanstvenih besedil v angleščini na ravni besednjaka, 
skladnje in zgradbe besedila. 
Pridobili bodo tudi vpogled, kako zastaviti in oblikovati javni nastop v angleščini v akademskem okolju. 
Ob teh vsebinah bodo izpopolnjevali in poglabljali sporazumevalno zmožnost v angleškem jeziku. 
 
Splošne kompetence: 
- sporazumevanje v angleškem jeziku, 
- pisno izražanje v angleškem jeziku, 
- raba spletnih virov. 
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Predmetno-specifične kompetence: 
- sporazumevanje v angleškem jeziku v akademskem okolju, 
- znanstvena besedila: prvine znanstvenega članka, 
- nastopi na znanstvenih srečanjih. 
 
Potrdilo o tečaju izda Center za jezike UP pri UP FHŠ. 
Vstopni pogoj: nadaljevalna raven znanja (B1 ali B2) angleškega jezika.  
Prijavni rok: 15. 4. 2019 oz. do zapolnitve mest 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Barbara Panger Jevtić, +386 (05) 66 37 746, barbara.panger@fhs.upr.si    
 

Tečaj: Administrativna angleščina  
 

 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: oktober, november 2019, dvakrat tedensko: 2-3 ure v popoldanskem času  
Trajanje tečaja: 28 ur, skupina od 10 do 15 udeležencev 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 

Kratka vsebina:  Udeleženci bodo izpopolnjevali poznavanje standardov, stilističnih poudarkov in 
struktur strokovne angleščine v  rabi pri pisanju in pogovorih v pisarniškem okolju. Vadili bodo 
pogovorno angleščino, ki jo potrebujemo na mednarodnih sestankih in v razgovoru z mednarodnimi 
gosti, gostujočimi profesorji in študenti iz tujine. Ob teh vsebinah bodo širili besednjak in utrjevali 
slovnične strukture v rabi v administrativni angleščini. Tečaj bo posebej izpostavil prvine angleščine 
v rabi v evropskih institucijah. 

Splošne kompetence: 
- sporazumevanje v angleškem jeziku, 
- pisno izražanje v angleškem jeziku, 
- raba spletnih virov. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- sporazumevanje v angleškem jeziku v pisarniškem in administrativnem okolju, 
- pogovorna angleščina, vljudnostne oblike sporazumevanja, 
- nastopi na mednarodnih sestankih. 

 
Potrdilo o tečaju izda Center za jezike UP pri UP FHŠ. 
Vstopni pogoj: nadaljevalna raven znanja (B1 ali B2) angleškega jezika.  
Prijavni rok: objava naknadno 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Barbara Panger Jevtić, +386 (05) 66 37 746, barbara.panger@fhs.upr.si   
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 Predavanja in druge javne prireditve 

 

 

Geografski večeri na UP FHŠ 
 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo 
Termin: celo študijsko leto, ob torkih ob 18.30, 5-6 krat na leto 
Lokacija: UP FHŠ, Titov trg 5, Koper 

Kratka vsebina: Potopisna predavanja, okrogle mize o aktualnih geografskih in okoljskih temah 
(naravne nesreče, geopolitika, trajnostni razvoj…). V omenjene večere vključujemo tudi predavanja 
gostujočih tujih učiteljev na Oddelku za geografijo. Geografski večeri so namenjeni študentom, 
učiteljem, lokalnemu okolju in strokovni javnosti. 

Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Miha Koderman, miha.koderman@fhs.upr.si, tel.: (+386 31) 79 22 
26 

 
Slovečeri 
 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za slovenistiko 
Termin: celo študijsko leto, med tednom v večernih urah, dvakrat ali trikrat v semestru 
Lokacija: UP FHŠ, Titov trg 5, Koper 
 
Kratka vsebina: Predstavitve znanstvenih, strokovnih in leposlovnih knjig, pogovorni večeri, 
predavanja o jeziku in književnost, okrogle mize o aktualnih jezikovnih vprašanjih ipd. Slovečeri so 
namenjeni študentom, učiteljem, lokalnemu okolju in strokovni javnosti. Izvajajo jih člani Oddelka za 
slovenistiko UP FHŠ v sodelovanju s Slavističnim društvom Koper, Kulturnim klubom / Club 
culturale, Lektorskim društvom Slovenije in drugimi zainteresiranimi. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: dr. Vladka Tucovič, vladka.tucovic@fhs.upr.si, tel.: (+386 5) 610 20 30 
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Zgodovinska pomlad 2019 
 

Organizira: UP FHŠ, Oddelek za zgodovino 
Termin: marec – maj 2019 
Lokacija: UP FHŠ 
 
Kratka vsebina: V okviru Zgodovinske pomladi Oddelek za zgodovino UP FHŠ organizira razna 
gostujoča predavanja in predstavitve knjig s področja zgodovine.  
 

• 8. maj, 14.00–15.40: dr. Polona Sitar, UP FHŠ, Inštitut za medkulturne študije, "Ne le kruh, 
tudi vrtnice!" Ženske v socialistični Sloveniji. Predstavitev knjige z diskusijo. 

• 13. maj, 12.30–14.10: doc. dr. Zdenka Bonin, Pokrajinski arhiv Koper - UP FHŠ, Oddelek 
za zgodovino, Življenje in prehrana v ženskem samostanu v Kopru (18. stoletje). Predstavitev 
knjige z diskusijo. 

• 20. maj, 12.30–14.10: dr. Janine Schemmer, Univerza v Celovcu, Inštitut za kulturno 
analizo, Hamburg dock workers - The narrative construction of memory. Vabljeno predavanje 
z diskusijo. 
 

Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: aleksander.panjek@fhs.upr.si, katja.hrobat@fhs.upr.si, ines.begus@fhs.upr.si, 
tel.: (+386  5) 663 77 44 

 

Geografske strokovne ekskurzije za dijake 
 

 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo  
Termin: po dogovoru, najbolj primerni september, oktober in prva polovica novembra 2019; april, 
maj, september 2020 
Lokacija: odvisno od ekskurzije 

Kratka vsebina: Geografske strokovne ekskurzije, teme: Geografska ekskurzija po Slov. Istri; 
Geografsko terensko raziskovalno delo v Slov. Istri; Notranjski kras; Kraške in flišnate pokrajine 
"Sredozemske" Slovenije; Trst, Kras in zamejstvo. Za skupno izvedbo ekskurzije nam sporočite 
predviden termin in načrtovano pot ter vsebinske poudarke. Za večino ekskurzij imamo že 
pripravljene delovne liste in naloge. Glede na navedeno Vam bomo predlagali svojega predavatelja, 
ki bi se vam lahko pridružil oz. vam pomagal pri sestavi itinerarja z nasveti. Pomoč pri izvedbi 
ekskurzije je brezplačna. 
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Splošne kompetence: 

- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

Predmetno-specifične kompetence: 

- osnovno znanje in razumevanje temeljev družbene, fizične in regionalne geografije na 
obiskanih območjih. 

Prijavni rok: 26. 8. 2019 za septembrske termine, za ostale mesece pa zaradi uspešnega 
usklajevanja čim prej. 

Kotizacija: NE (udeleženci krijejo stroške avtobusnega prevoza in morebitnih vodenih ogledov n
posameznih točkah, strokovno delo in vodenje sodelavca Oddelka za geografijo UP FHŠ je brezplačno
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Gregor Kovačič, gregor.kovacic@fhs.upr.si; tel.: (+386 41) 29 02 67 
Več informacij na: http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-geografijo 

 
 

Maturitetne geografske terenske vaje (raziskovalno delo) 
 

 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo  
Termin: po dogovoru, najbolj primerni september, oktober in prva polovica novembra 2019; april, 
maj, september 2020 
Lokacija: slovenska Istra (zaledje), slovenska Istra (obalni pas) 

Kratka vsebina: Gre za izvedbo maturitetnih terenskih vaj (raziskovalnega dela) v okviru predmeta 
Geografija za 4. letnike srednjih šol. Pripravljene imamo terenske liste in vprašanja, vsebine pa 
pokrivajo področja fizične in družbene geografije na območju slovenske Istre (merjenje erozije, 
obalna geomorfologija, kartiranje in preučevanje značilnosti vodnih virov, merjenje fizikalno-kemijskih 
značilnosti voda, kartiranje rabe tal, kartiranje funkcij stavb, orientacija in topografija, geografija morij, 
zaščitena območja, preučevanje nakupovalnih navad prebivalcev Kopra…). Možnost izvedbe v 
kombinaciji z maturitetno strokovno ekskurzijo. Pri kartiranju družbenih pojavov in nekaterih izmerah 
pri orientaciji se poslužujemo tudi uporabe pametnih telefonov in tablic. 

Splošne kompetence: 

- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- osnovno znanje in razumevanje temeljev družbene, fizične in regionalne geografije 

pridobljeno s terenskim delom. 
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Prijavni rok: 26. 8. 2019 za septembrske termine, za ostale mesece pa zaradi uspešnega 
usklajevanja čim prej 

Kotizacija: NE (udeleženci krijejo stroške avtobusnega prevoza in morebitnih vodenih ogledov na 
posameznih točkah, strokovno delo in vodenje sodelavca Oddelka za geografijo UP FHŠ je 
brezplačno) 
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Gregor Kovačič, gregor.kovacic@fhs.upr.si; tel.: (+386 41) 29 02 67 
Več informacij na: http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-geografijo 

 

Izleti v matematično vesolje 
 
Organizira: UP FAMNIT 
Termin: oktober 2019–april 2020 
Lokacija: Koper, UP FAMNIT 
Kratka vsebina: Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem svetu, ki jih 
izvajajo priznani domači in tuji strokovnjaki.  

Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP FAMNIT, info@famnit.upr.si, tel.. (+386  5) 611 75 70, http://matematicni-
izleti.famnit.upr.si 

 

 

Famnitovi biološki večeri 
 
Organizira: UP FAMNIT 
Termin: oktober 2019–maj 2020 
Lokacija: Koper, UP FAMNIT 

Kratka vsebina: Cikel poljudnih predavanj o biologiji in sorodnih vedah.  

Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP FAMNIT, http://www.famnit.upr.si, info@famnit.upr.si,  
tel.: (+386  5) 611 75 70 
 
 
 
 
 



79 
 

Teden italijanskega jezika 
 

 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: oktober 2019 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 
 
Kratka vsebina: V okviru Oddelka za italijanistiko se zvrstijo različna predavanja in filmske projekcije. 
Splošne kompetence: 

- sporazumevanje v tujih jezikih, 
- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- medkulturna jezikovna komunikacija in sposobnost empatije v procesu stika jezikov in kultur. 

 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, nives.zudic.antonic@fhs.upr.si  

 

Predavanja po maturitetnih temah 
 

 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: december 2019 – februar 2020 
Lokacija: Srednje šole po Sloveniji 
 
Kratka vsebina: Gostovanje predavateljev UP FHŠ po srednjih šolah, kjer predavajo v naprej 
dogovorjene maturitetne teme. 
Splošne kompetence: 

- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

 
Predmetno-specifične kompetence: 

- poglobljeno znanje iz maturitetnih tem za dijake. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: dekanat UP FHŠ, info@fhs.upr.si, tel.: (+386  5) 663 77 44 
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Dnevi humanistike 
 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: maj 2020 
Lokacija: UP FHŠ 
 
Kratka vsebina: Spomladi že tradicionalno UP FHŠ prireja dneve odprtih vrat. Teden je namenjen 
predstavitvi projektov in dela fakultete, v okviru katerega se zvrstijo različni dogodki, kot so podelitev 
diplom in Bartolovih nagrad, razne okrogle mize, strokovna srečanja, gostujoča predavanja, 
predstavitve publikacij in kulturno obarvani večeri. 

Splošne kompetence: 
- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: Barbara Panger Jevtić, +386 (05) 66 37 746, barbara.panger@fhs.upr.si 
 
 

Teden UP PEF 
 

 
Organizira: UP PEF 
Termin: maj 2020 
Lokacija: Koper, UP PEF 
 
Kratka vsebina: Namen dogodka je predstaviti javnosti področje izobraževalnih dejavnosti UP PEF. 
Pobudniki in snovalci dogodkov so tako profesorji kot študentje, ki pripravijo za vse starostne skupine 
raznovrstne delavnice in predavanja. Na zanimive predstavitve o novostih in sodobnih pristopih k 
učenju in poučevanju v vrtcu in osnovni šoli, je vabljena tudi širša javnost.   

Splošne kompetence: 
- vzpostavljanje partnerskih odnosov in sodelovanje z drugimi šolami, institucijami v šolskem 

okolju ter strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju na lokalni, regionalni, nacionalni 
in evropski ravni. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- razvijanje sposobnosti vseh starostnih skupin za vseživljenjsko učenje z razvijanjem strategij 

samostojnega učenja, 
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- usposobljenost za tvorno sodelovanje v projektih, namenjenih izboljševanju kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela, obvladovanje temeljnih načel in postopkov načrtovanja, 
izvajanja in vrednotenja učnega procesa. 

 
Kotizacija: NE 
Kontakt: UP PEF, info@pef.upr.si, (+386 ) 5 663 12 60 
Več informacij bo objavljenih na spletni strani UP PEF: www.pef.upr.si. 

 
 

Mednarodna šola doživljajske pedagogike 
 
Organizira: UP PEF in Zavod za socialno pedagogiko 
Termin: avgust 2020 
Lokacija: v naravi 
 

Kratka vsebina: Obeta se pester program v objemu neokrnjene narave, ki ga bodo vodili izkušeni 
«doživljajci« v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in Zavodom za socialno 
pedagogiko. Spoznavali in raziskovali bomo nekatere nove prvine in hkrati nadgradili že znane 
vsebine in metode doživljajske pedagogike. Narava bo naš osnovni medij, kjer bomo s srcem, glavo 
in rokami z metodo »learning by doing«, preizkušali osebne in profesionalne sposobnosti in meje ter 
na ta način usvajali nova, uporabna znanja in veščine za uspešnejše delovanje v praksi. 

Poletna šola je namenjena študentom ter pedagoškim, andragoškim delavcem, ki želijo razširiti svoj 
repertoar alternativnih metod in oblik dela z otroki, mladino pa tudi drugimi, odraslimi uporabniki 
njihovih storitev. Hkrati pa tudi vsem tistim, ki želijo poskrbeti za lastno psihohigieno, saj narava, 
vsebine in potek dela omogočajo sprostitev, zabavo in umik iz vsakdanjega vrveža, v katerem 
prevladuje pomanjkanje časa in digitalni mediji. 

Kompetence: 
- Razumevanje in obvladovanje različnih oblik socialno pedagoškega dela – s poudarkom na 

metodah doživljajske pedagogike. 
- Poznavanje metod doživljajske pedagogike. 
- Umeščanje alternativnih metod v lasten profesionalni kontekst. 
- Aplikacija metod doživljajske pedagogike v profesionalni praksi. 

 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: Mitja Krajnčan, mitja.krajncan@pef.upr.si, Ana Bogdan Zupančič, 
ana.bogdan.zupancic@pef.upr.si , Matej Vukovič, matej.vukovic@pef.upr.si 
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 Konference 
 

Management International Conference – MIC 2018 – Managing 
Global Diversities 
 
Termin: od 29. 5. 2019 do 1. 6. 2019 
Lokacija: Opatija, Hrvaška 

Kratka vsebina: Management International Conference (MIC) je letna mednarodna znanstvena 
konferenca. MIC je v zadnjih letih postala pomemben mednarodni dogodek v slovenskem in 
mednarodnem merilu, ki privabi veliko število znanstvenikov in strokovnjakov s širšega področja 
managementa z vsega sveta. Fakulteta si prizadeva vzpostaviti kakovosten znanstveni dialog in 
krepiti sodelovanje med raziskovalci. Tokratna konferenca bo skupna konferenca treh partnerskih 
institucij Juraj Dobrila Univeristy in Pula, Faculty of Economics and Tourism »Dr. Mijo Marković« 
(JDUP FET), Moscow School of Economics, Moscow State University, Association for the study of 
Eastern European Economics and Cultures (ASEEEC) in UP FM. Konferenca bo imela pet vsebinskih 
sklopov: Management, Economics, Finance, Tourism, Energy in bo podprta s petimi mednarodnimi 
znanstvenimi revijami. 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba:, mic@fm-kp.si, (+386  5) 610 20 36 
Več informacij na: www.mic.fm-kp.si. 

3. letna mednarodna znanstvena in strokovna konferenca 
»Zdravje otrok in mladostnikov« 
 
Organizira: UP FVZ v partnerstvu z UL PEF in Institutom Jožef Stefan 
 
Termin: 20. 9. 2019 
Lokacija: Portorož 

Kratka vsebina:  
Program konference se bo osredotočil na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstavljene 
bodo aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi, in bo potekal v sklopu 
petih vsebinskih področij - sekcij konference: 

• PSIHOSOCIALNO ZDRAVJE V OTROŠTVU IN V MLADOSTI 
• PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV 
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• IKT REŠITVE IN STORITVE ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 
• OTROK IN MLADOSTNIK – OKOLJE 
• GIBALNA (NE)AKTIVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV 

 

Konferenca je namenjena raziskovalcem, strokovnjakom iz prakse, visokošolskim učiteljem in 
študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih 
strok. 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, conference@fvz.upr.si, (+386 5) 662 64 77 
Več informacij na http://www.healthconference.fvz.upr.si/  

 

16. Mednarodni znanstveni sestanek 
 

 
Organizira: UP PEF 
Termin: september 2020 
Lokacija: Koper, UP PEF 

Kratka vsebina:  
Osnovni namen znanstvenega sestanka je osvetliti vlogo in pomen inovativnosti v sodobnem učnem 
okolju, ki ga zaznamujejo pestrost poučevalnih pristopov, dinamičnost učnega procesa in fleksibilnost 
vlog glavnih akterjev ter raba sodobnih tehnologij. 

Kotizacija: DA 

Kontaktna oseba: znanstveni.sestanek.pef@upr.si  
Več informacij bo objavljenih na spletni strani UP PEF: www.pef.upr.si. 

 

Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts 
Večjezikovno izobraževanje v jezikovno raznolikih okoljih 
 

Organizira: UP FHŠ 
Termin: 5. in 6. september 2019 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 
Tretja redna konferenca MELDC bo letos že drugič potekala v Kopru na UP FHŠ. Po uspehu 
konference na UP FHŠ v Kopru v 2017 in na Univerzi na Malti v 2018, se veselimo srečanja z 
udeleženci iz številnih držav in uglednih vabljenih predavateljev. 
Konferenco organiziramo v sodelovanju z Univerzo v Varšavi, Poljska. 
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Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: doc. dr. Neva Čebron (neva.cebron@fhs.upr.si) 
Več informacij: https://meldc19.wordpress.com/  
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 Tabori 
 
Poletni geografski raziskovalni tabor za dijake 
 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo 
Termin: junij 2019, junij 2020, tabor traja dva do tri dni (maksimalno 20 dijakov s spremljevalci) 
Lokacija: Zazid (Slovenska Istra) 

Kratka vsebina: Udeleženci spoznavajo vsebine s področja fizične in družbene geografije Slovenske 
Istre, spoznajo terenske raziskovalne metode in njihov pomen pri preučevanju pokrajine, opravijo 
raziskovalno delo in se naučijo interpretacije podatkov; delo poteka v obliki delavnic in terenskega 
dela. O tehničnih podrobnostih izvedbe se bomo z zainteresiranimi šolami dogovorili naknadno. 

Splošne kompetence: 
- kulturna zavest in izražanje, 
- socialne in državljanske kompetence. 

Predmetno-specifične kompetence: 
- osnovno znanje in razumevanje temeljev družbene, fizične in regionalne geografije, 
- pridobitev vpogleda v terensko raziskovalno delo v geografiji. 

Prijavni rok: 15. 2. 2019 
Kotizacija: NE (stroške za nastanitev in prehrano v hostlu poravnajo udeleženci sami) 
Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Gregor Kovačič, gregor.kovacic@fhs.upr.si, tel.: (+386  41) 29 02 67 
Več informacij na: http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-geografijo 
 

Delavnice o kitajski kulturi 
 
Organizira: KUK UP 
Termin: celo študijsko leto  
Lokacija: KUK UP, Koper 
Kratka vsebina: delavnice so namenjene dijakom, študentom in širši javnosti, ki se želijo pobližje 
spoznati z bogato kitajsko kulturo in jezikom. V ta namen prirejamo delavnice z vpogledi v sodobno 
Kitajsko (izobraževalni sistem, dosežki sodobne Kitajske, prometna ureditev, turizem…) ter vpogledi v 
kitajsko tradicijo (kitajska medicina, kitajski prazniki, kaligrafija, ljudska umetnost…). 
Splošne kompetence:  

- medkulturno sporazumevalna ozaveščenost 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: KUK UP: kuk_up@upr.si, tel.: (+386  5) 61 17 668; Tjaša Vilotič 



86 
 

 

  

6. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
Nacionalne poklicne kvalifikacije ponujajo možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, 
pridobljenih z neformalnim učenjem. To omogoča Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. 
l. RS, št. 81/2000 in spremembe), ki določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje 
zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku preverjanja pred komisijo. 
Upoštevajo se spretnosti in znanja, ki jih je posameznik pridobil med opravljanjem poklica, s 
prostovoljnim delom ali hobiji, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samo-
učenjem ipd. Certifikat NPK ima podoben pomen kot spričevalo ali diploma, s tem, da priznava 
posamezniku poklicno kvalifikacijo, ne pa izobrazbe. S pridobljenim certifikatom si posameznik 
povečuje možnosti zaposlitve. 
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Nacionalna poklicna kvalifikacija – Turistični animator in 
Turistični informator 
 
Izvaja: UP FTŠ Turistica 
Termin preverjanja: november 2019 
Lokacija: Portorož, UP FTŠ Turistica 

Kratka vsebina: Na UP FTŠ Turistica lahko pridobite certifikata NPK Turistični animator in NPK 
Turistični informator. Poklicna kvalifikacija se prizna na podlagi dokazil o pridobljenih delovnih 
izkušnjah, formalnih in neformalnih izobraževanj, usposabljanj ipd. in/ali z neposrednim preverjanjem 
pred komisijo. 

Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti za NPK Turistični animator: 

• najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in  
• vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja turizma, ki jih kandidat dokaže s pogodbo o delu 
ali z delodajalčevim referenčnim pismom in 
• znanje tujih jezikov: 

1. angleščina – znanje na ravni primerljivi B1 
2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi B1 

 

Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti za NPK Turistični informator:  

• najmanj srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in 
• najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju turizma, kar kandidat dokazuje s pogodbami o 
zaposlitvi, drugimi pogodbami o delu in referenčnimi pismi delodajalcev in 
• znanje tujih jezikov: 

1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1  
2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1  

Pisne prijave na preverjanje potekajo vse leto.  
 
Več na http://www.turistica.si. 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: mag. Marija Rok, marija.rok@fts.upr.si, tel. (+386  5) 617 70 14 
Več informacij o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah: tudi na  www.npk.si.  
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7. PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI NA UP 
Kandidati oziroma študenti, ki želijo priznavati znanja in spretnosti, pridobljena s formalnim in 
neformalnim izobraževanjem ter priložnostnim učenjem pred vpisom in med študijem na UP, 
lahko oddajo vlogo za priznavanje. Postopek ugotavljanja, preverjanja, potrjevanja in 
priznavanja znanja ter merila za priznavanje znanja in spretnosti na UP ureja Pravilnik o 
postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, 
ki je dostopen na:  http://www.upr.si/.  
Več informacij o postopku priznavanja znanja in spretnosti dobijo kandidati na članici UP, na 
kateri želijo oddati vlogo. 
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