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PONUDBA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA UNIVERZI 
NA PRIMORSKEM 

Univerza na Primorskem (UP) s svojimi članicami izvaja 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. 
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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. V 
letu 2020 fakulteta obeležuje 20. obletnico delovanja, v sklopu katerega so 
pripravili vrsto aktivnosti in dogodkov, vendar je zaradi izrednih razmer njihovo 
izvajanje omejeno. 
 
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. 
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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 
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. 
FestINNO – festivala inovativnosti – je letni dogodek s področja podjetništva, ki 
se ga vsako leto udeleži več kot petsto udeležencev iz Slovenije in Italije.  
Mednarodna znanstvena konferenca (MIC) vsako leto privabi veliko 
znanstvenikov in strokovnjakov s širšega področja managementa z vsega sveta. 
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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 osnovnošolce, srednješolce in učitelje oziroma profesorje, 
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 ter s študijskim letom 2021/2020 tudi na področju umetnosti.  
 
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. 
 
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 fakulteta ponuja tudi poletne šole, delavnice, 
konference, predavanja in druge prireditve za širšo javnost. Za vse navedene 
vsebine skrbi Center 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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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. 
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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. S študijskim letom 2020/21 se prične izvajati nov doktorski študijski 
program Preventiva za zdravje. 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 
organizacije neformalnih oblik izobraževanja (seminarji, delavnice, 
izpopolnjevanja, konference, poletne šole). 
 
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 
 
 
 
 
 
 

PRIDRUŽENA ČLANICA: 
 

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



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 Univerze na Primorskem (v nadaljevanju KC UP) študente spodbuja, da že med študijem 
pridobivajo dodatne kompetence. S povezovanjem družbenega in akademskega okolja predstavlja KC UP 
dodano vrednost domači regiji in tudi širše. Za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri 
študijskem procesu, osebni in profesionalni rasti uporabnikov ter pripomore k večanju 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 vseživljenjskega učenja  (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja), 
• sodelovanje s partnerji iz okolja in spodbujanje razvoja Alumni UP, 
• razvojno-raziskovalna dejavnost na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije, 
• krepitev vloge ter povezovanje tutorjev študentov in tutorjev učiteljev, 
• umestitev vsebin karierne orientacije v kreditni sistem, 
• skrbništvo Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem, 
• tržna, informacijska in promocijska dejavnost. 

 
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. 
 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru projekta so: 

• 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. 
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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. 
 
Svetovanja se lahko udeležite osebno v prostorih Kariernega centra UP ali se dogovorite za obliko on-line 
svetovanja z uporabo spletnih aplikacij (Skype, ZOOM, itd.). 
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Vseživljenjsko učenje na KC UP 
Vseživljenjsko učenje (VŽU) na KC UP je namenjeno vsem, ki se zavedajo pomembnosti stalnega 
nadgrajevanja svojih znanj, spretnosti in kompetenc. Aktivnosti VŽU na KC UP so namenjene študentom, 
diplomantom in zaposlenim na Univerzi na Primorskem, za katere izvajamo delavnice, karierne dneve, obiske 
v delovna okolja ter druge aktivnosti, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.  Vsekakor pa so vse 
aktivnosti VŽU javnega značaja in je nanje vabljena tudi širša javnost. 
Med drugim posebno pozornost namenjamo tudi dijakom, pred katerimi je pomembna odločitev o nadaljevanju 
njihove karierne in poklicne poti.   
 
 
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. 
Ponujamo tri sklope brezplačnih delavnic:  

• URESNIČI SVOJE SANJE • spremeni delo in prosti čas v osebno rast • prepoznaj svoje osebnostne 
lastnosti in karierne usmeritve • spremeni svoje sanje v dosegljive cilje • pridi in stopi svojim sanjam 
naproti! 

• VSTOPI NA TRG DELA • CV& motivacijsko pismo: Majhne skrivnosti velikih življenjepisov – izstopiti iz 
množice! Naj tvoj CV odraža  tvoj potencial in naj tvoje motivacijsko pismo pritegne pozornost pri 
delodajalcu, da ga bo prebral  do konca? • Priprava na zaposlitveni razgovor: Prvi vtis v 10 minutah ali 
kako se časa ne da prevrteti nazaj. Igra vlog: ’’mini namigi’’ kaj je v redu in kaj se da izboljšati. 

• POVEČAJ SVOJ POTENCIAL: Odlike komunikacije in javnega nastopanja, • Reševanje konfliktov in 
obvladovanje stresa, • Učinkovit tim, • motivacija, • Trening možganov, • Spletni marketing in poslovanje, 
• Zlo(raba) interneta, • IKT (word, excel …), • Klepetalnice v tujih jezikih, • Ustvarjalnice,… 
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Mreženje v okolju 

V sodelovanju z gospodarstvom in različnimi strokovnjaki na področju trga dela KC UP organizira različne 
dogodke s ciljem izvajanja in krepitve procesov karierne orientacije posameznikov. V ta namen na primer 
organiziramo: 

• OBISKE V DELOVNA OKOLJA: Z obiskom v delovno okolje študenti in brezposelni diplomanti UP 
navezujejo stike s potencialnimi delodajalci in širijo lastno socialno mrežo. 

• KARIERNE DNEVE:  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.  

Splet-išče – portal KC UP  

Svoja dodatno pridobljena znanja in spretnosti lahko združite v KOMPETENČNI PORTFOLIJO, zbirni mapi 
kompetenc, izobraževanj in usposabljanj, prijavite se lahko na INDIVIDUALNA KARIERNA SVETOVANJA, 
vidite svoj HARMONIGRAM, oblikujete svoj KARIERNI NAČRT in sledite KARIERNI TRŽNICI, na kateri 
poiščete podatke o različnih prostih delovnim mestih, prostih mestih za opravljanje študijske prakse, 
pripravništva, sodelovanja v raziskovalnih projektov, idr.  
 
Vse našteto omogoča nov spletni portal KC UP, imenovan Splet-išče, s pomočjo katerega boste učinkovito, 
kjerkoli in kadarkoli, zasnovali temelje svoje odlične karierne poti in tudi kasneje z lahkoto po njej krmarili. 
 
Vabljeni, da postanete uporabnik Splet-išča.  
Vstopite v portal TUKAJ. 
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Štipendijski sklad Univerze na Primorskem  
temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. 
 
NAMENJEN je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem, ponudbi študentov 
delodajalcem še v času študija in vključevanju slednjih preko prakse v delovna okolja ter zagotavljanju 
usposobljenega kadra takoj po zaključku študija. Prav tako je namenjen tudi prenosu znanja med univerzo, 
gospodarstvom in širšim družbenim okoljem. 
 
ŠTUDENTI se lahko prijavite se na javni poziv za pridobitev štipendije in si povečajte možnosti pri študiju!  
DELODAJALCI pa se lahko vključijo v sklad in spoznajo nov kader ter povečajo priložnosti mladih talentov! 
 
Več informacij in poziv za vključitev v Štipendijski sklad UP so dostopni na spletni strani KC UP. 
 
 
Karierni center Univerze na Primorskem, 
center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo 
Titov trg 4, 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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Konfucijeva učilnica Koper 
Konfucijeva učilnica Koper na UP FHŠ 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 
kitajskega 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 na UP FHŠ.
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CRPZ UP - Center za razvoj in prenos znanja 
Center za razvoj in prenos znanja je organizacijska enota Univerze na Primorskem (CRPZ UP) v vlogi pisarne 
za prenos tehnologij. Identificira potencial članic Univerze na Primorskem (UP) za sodelovanje z 
gospodarstvom ter s svojimi aktivnostmi spodbuja raziskovalce k oblikovanju skupnih projektov z 
gospodarstvom. Obenem skrbi za upravljanje s pravicami intelektualne lastnine UP in za interne postopke pri 
ustanavljanju odcepljenih podjetij. Aktivnosti izvaja projektno z izvajanjem nacionalnih in mednarodnih 
projektov za uvajanje in izvajanje storitev za prenos znanja in tehnologij ter njihovo komercializacijo na 
univerzah. Skrbi tako za strokovno rast, izpopolnjevanje in dvig zavedanja in kakovosti storitev prenosa 
tehnologije kot tudi za prepoznavnost univerze. 
Cilj in poslanstvo CRPZ UP je, da s celovito ponudbo podpornih storitev, na čelu z aktivnostmi prenosa in 
trženja tehnološkega znanja UP, ustvarja povezave in učinkovito sinergijo za sodelovanje univerzitetnih 
izobraževalnih in raziskovalnih kapacitet z gospodarstvom. 
 
Za več informacij obiščite spletno stran: https://crpz.upr.si/si. 
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ŠportUP – ponudba športne rekreacije za študente in zaposlene 
na UP 
Športna rekreacija in ostale s športom povezane aktivnosti namenjene študentom in zaposlenim na UP 
potekajo v okviru projekta ŠportUP. Brezplačne rekreacije potekajo na različnih lokacijah v Kopru, udeležijo 
se jih lahko vsi študenti z veljavno študentsko izkaznico. Prav tako so športne aktivnosti namenjene tudi 
zaposlenim na UP. Na voljo je pestra izbira: košarka, odbojka, nogomet, badminton, namizni tenis, osnove 
dvigovanja uteži, plavanje, joga in pilates.  V okviru projekta ŠportUP so organizirani tudi enodnevni in 
večdnevni izleti ter različne delavnice. 
 
Več o ponudbi je dostopno na spletni strani projekta ŠportUP: https://sportup.si/.  
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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 po 
Sloveniji. 
 
Več informacij lahko najdete v razpisih za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe univerze, ki 
jih univerza objavi na spletni strani: 
 
- RAZPIS Z DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMROSKEM 
-  
- RAZPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
-  
- RAZPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
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Študijski programi Univerze na Primorskem v študijskem letu 
2020/2021 

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) 

Trajnostnograjenookolje v slov. in angl.(2L) 
Uporabna psihologija (2L) 
Varstvo narave (2L) 

3. stopnja – doktorski študijski programi 

Matematične znanosti v slo. in ang. (3L) 
 
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja v 
slo. in ang. (3L) 

Računalništvo in informatika(3L), tudi v 
angleškem jeziku 
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Računalništvo in informatika (Computer 
Science) – mednarodni z Univerzo St. Andrews 
(Škotska), v ang. (3L) 

 

Pedagoška fakulteta (UP PEF) 
1. stopnja – dodiplomski študijski programi 

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

Razredni pouk (UNI/4L) 

Socialna pedagogika (UNI/3L)  

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  

Preventiva za zdravje(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 
Pedagoško-andragoško izobraževanje  
Izvaja: UP PEF 
Termin: oktober 2020 – avgust 2021 
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. 

 
 
Splošne kompetence: 
• komunikacija in odnosi, 
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• 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: 11. 9. 2020 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

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 
• 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. 

 



33 

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, nika.pavletic@fhs.upr.si 
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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 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. 
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Prijavni rok: za predmet Slovenščina kot drugi/tuj jezik A1 – do začetka zimskega semestra, 
najkasneje 30. septembra 2020; za predmet Slovenščina kot drug/tuj jezika A2 – do začetka zimskega 
semestra, najkasneje 30. septembra 2020, oziroma do začetka poletnega semestra, najkasneje 14.. 
februarja 2021; 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 
 

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; 
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• 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, nika.pavletic@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: po dogovoru 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: po dogovoru 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: po dogovoru 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: po dogovoru 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: po dogovoru 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 
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Prehrana starejših  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: po dogovoru 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, 

• 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, 



44 

• 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: po dogovoru 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, 
• osvojiti 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. 

Prijavni rok: bo razpisan naknadno 
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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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Alternativni načini prehrane  
(del študijskega programa v okviru podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika) 
 
Izvaja: UP FVZ 
Termin: po dogovoru 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, 
• 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, 
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• 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.  
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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 2020/2021 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. 
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Programi profesionalnega usposabljanja 
 

Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev za različna področja 
Izvaja: UP PEF 
Termin: študijsko leto 2020/2021 
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: 

• Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje. 
• Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju. 
• Lutke v igralnici in v razredu. 
• Ocenjevanje otroških likovnih del. 
• Plesne dejavnosti za najmlajše. 
• Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno 

preverjanje ter individualizacijo. 
 

Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: CVŽU UP PEF, cvzu@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 56 
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Igra v razredu ni šala: didaktična igra pri poučevanju italijanščine  Giocare 
in aula non è uno scherzo: la didattica ludica nell’insegnamento 
dell’italiano 
Izvaja: UP FHŠ 
Termin: študijsko leto 2020/2021 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 

Kratka vsebina: 

Naslov izobraževanja "Igra v razredu ni šala: poučevanje skozi igro pri poučevanju 
italijanščine/Giocare in aula non è uno scherzo: la didattica ludica nell’insegnamento dell’italiano”je 
pomenljiv in opisuje glavni cilj izobraževanja, to je predstavitev poučevanja italijanskega jezika skozi 
igro. Tako se bo izobraževanje osredotočalo na: 

• predstavitev možnosti, ki jih poučevanje skozi igro nudi v različnih fazah učne enote  
• krepitev interaktivnosti in sodelovanja med učenci, učenci in učiteljem, med učitelji 
• preizkušanje različnih vlog (učitelj kot protagonist učnega procesa, učitelj kot načrtovalec in 

ustvarjalec učnega procesa, učitelj kot raziskovalec) 
• primerjava pedagoškega znanja z drugimi udeleženci. 

 
Program je objavljen v KATIS-u (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) 
 
Področja: 

• Igra v razredu ni šala: poučevanje skozi igro pri poučevanju italijanščine Giocare in aula non 
è uno scherzo: la didattica ludica nell’insegnamento dell’italiano. 

• Uporabe različnih virov učenja in vrednotenje učenja na področju poučevanja italijanskega 
jezika. 

• Uporabe učinkovitih IKT orodij pri poučevanju italijanskega jezika. 
 
 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: UP FHŠ, barbara.panger@fhs.upr.si, tel.: +386 5 663 77 46 

 
 



54 

Umetnost refleksije: Ustvarjalna supervizija za strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju 
Izvaja: UP FHŠ 
Termin: študijsko leto 2020/2021 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 

Kratka vsebina: 

Program je prvenstveno namenjen temu, da strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja 
(vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce in tudi ravnatelje kot vodje timov) izkustveno seznani s 
potenciali ustvarjalnih pristopov v superviziji. Navkljub temu, da slednja še ni sistemsko uvedena 
oblika strokovne podpore ter vseživljenjskega izpopolnjevanja na področju vzgoje in izobraževanja, 
se zmeraj več praktikov samoiniciativno vključuje v individualne/skupinske oblike supervizije. 
Program obsega en intenzivni študijski vikend (petek-nedelja) v obsegu 20 pedagoških ur, ki bo 
udeležencem ponudil naslednje vsebinske sklope: 
1. V uvodnem delu izkustvenega seminarja bo zgoščeno predstavljena teorija in praksa ustvarjalnih 
pristopov v superviziji strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (predavanje z 
razpravo, 4 pedagoške ure).  
2. Osrednji del seminarja (14 pedagoških ur) je namenjen osebnemu izkustvu (delo poteka 
individualno in v parih/skupini) metod oziroma tehnik Ustvarjalne supervizije: ustvarjalno-refleksivni 
proces v različnih umetnostnih medijih poteka kot delo na konkretnih supervizijskih vprašanjih/temah 
udeležencev. Slednji spoznajo t.i. utelešene oziroma udejanjene načine refleksije (akcijsko 
raziskovanje/aktivno učenje) ter njihovo uporabo v individualni, skupinski in timski superviziji.  
Tovrstno umetniško raziskovanje poteka v studiu (prostori UP FHŠ); glede na aktualne vremenske 
razmere program lahko vključuje dve uri terenskega dela v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 
kjer udeleženci izkustveno spoznajo koncept trajnostne umetnosti oz. umetnosti za trajnostni razvoj. 
Predstavljene so tudi možnosti izvajanja Ustvarjalne supervizije na daljavo (s pomočjo spletnih orodij 
kot sta Skype in Zoom). 
3. Tridnevni seminar udeleženci sklenejo z evalvacijo procesa na individualni/skupinski ravni in z 
analizo možnosti za prenos pridobljenih znanj v svoja delovna okolja (2 pedagoški uri). V primeru 
izraženega zanimanja za nadaljnje delo v tem supervizijskem pristopu, je izvajalka udeležencem na 
voljo za individualno/skupinsko/timsko supervizijo. 
 
 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: UP FHŠ, barbara.panger@fhs.upr.si, tel.: +386 5 663 77 46 
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Sodobno poučevanje dediščinskih vsebin: Dediščina rimske dobe z ozirom 
na interpretativne možnosti  
 
Izvaja: UP FHŠ 
Termin: študijsko leto 2020/2021 
Lokacija: UP FHŠ Koper in Arheološki park Simonov zaliv v Izoli 
 
V novejših časih je postal (predvsem spričo številnih novih spoznanj) pri raziskovanju in interpretaciji 
dediščine starega veka nujno potreben sodobnejši, interdisciplinarni pristop, ki zaobjema več 
temeljnih humanističnih ved. Prav tako so se s porastom digitalizacije osnovale številne prosto 
dostopne spletne baze podatkov, ki z zanimivimi vsebinami lahko močno olajšajo pouk umetnostne 
zgodovine in zgodovine, tako v osnovnih kot srednjih šolah, ter nudijo dobro osnovo za raziskovalno 
delo dijakov. Kombinacija predavanj z različnih ved in njihov skupni pristop pri interpretaciji snovi se 
zdita ustrezna metoda za dosego zastavljenih ciljev. Nove možnosti k interpretaciji kulturne 
dediščine rimske dobe bodo udeleženci lahko v praksi videli in preizkusili tudi v interpretacijskem 
centru rimske vile v Simonovem zalivu. 
 
Udeleženci bodo: 
- seznanjeni z nekaterimi novimi spoznanji in sodobnejšimi pristopi pri preučevanju starega veka, 
- seznanjeni z interdisciplinarnim pristopom pri raziskovanju in predstavljanju - interpretaciji - snovi, 
- pobliže spoznali arheološke spomenike rimske dobe na območju Slovenije, 
- seznanjeni z nekaterimi novimi interpretativnimi možnostmi, 
- naučili uporabljati prosto dostopne spletne baze podatkov. 
 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: UP FHŠ, barbara.panger@fhs.upr.si, tel.: +386 5 663 77 46 

 



 

4. POLETNE ŠOLE NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM V 
LETU 2020 
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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27. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali: HALO, TUKAJ 
SLOVENSKI MEDITERAN! 
 
Izvaja: UP FHŠ 
 
Termin: 6.–17. 7. 2020 
Lokacija: ONLINE 

Kratka vsebina: Letošnji poletni tečaji bodo potekali on line, in sicer preko aplikacije ZOOM 
(https://zoom.us/). Pogoj za sodelovanje na poletnih tečajih so računalnik, kamera in mikrofon. 

Prijave in prošnje za štipendije zbiramo do 15. 5. 2020, do 22. 5. pa boste obveščeni o prejemu 
štipendije in glede na znanje slovenščine razvrščeni v ustrezno skupino. Do 1. 6. je potrebno plačati 
kotizacijo v višini 40 €, do pričetka tečajev pa še razliko (200 €). V primeru odpovedi, kotizacije v 
višini 40 € ne vrnemo. 

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:15. 5. 2020 

Kotizacija: DA, možnost štipendije 
Kontaktna oseba: Nika Pavletić, halo.tecaji@fhs.upr.si 
Več informacij na: https://www.fhs.upr.si/sl/poletne-sole/halo 
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14. mednarodna poletna šola muzeologije  
 
Izvajata: Oddelek za arheologijo in dediščino in Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ v 
sodelovanju z različnimi domačimi in mednarodnimi partnerji. 

Termin: 24. - 28. maj 2021 
Lokacija: Piran, prostori IAD FHS UP, in Koper, prostori UP FHŠ 

Kratka vsebina: Mednarodno poletno šolo muzeologije v sodelovanju z različnimi domačimi in 
mednarodnimi partnerji izvajata Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem ter Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ. Poletna šola 
muzeologije poteka v Piranu v prostorih Inštituta za arheologijo in dediščino ter v Kopru, na 
Fakulteti za humanistične študije. 

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: april 2021 
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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Poletna šola kitajskega jezika in kulture za osnovnošolce 
Izvaja: KUK UP FHŠ 
Termin: 29.6.2020 – 4.7.2020 od 8:30 do 16:00 
Lokacija: prostori KUK UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper 

Kratka vsebina: Konfucijeva učilnica Koper na UP FHŠ (KUK UP) letos spet 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 na UP FHŠ. 
Učenci bodo deležni: 

• 14 ur učenja kitajskega jezika, ki bo vključevalo osnove ali nadaljevalno raven kitajskega 
pogovornega jezika in pismenk in prepevanje kitajskih pesmi,  

• 8 ur spoznavanja kitajske kulture s predavanji o več temah: glineni vojščaki, Veliki kitajski 
zid, Prepovedano mesto in Nebeški tempelj, puščava Gobi in Takla Makan, kitajsko 
slikarstvo in kaligrafija,  mitološke in prave živali (panda, zmaj, opica), 

• 8 ur spoznavanja kitajske kulture skozi delavnice praktične izdelave tradicionalnih 
izdelkov: maske, kaligrafija, slikanje, rezanke, zgibanke iz papirja, 

• spoznavanje kitajske kulture preko kitajskih risank in filmov. 

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: junij 2020 
Kotizacija: da  
Kontaktna oseba: KUK UP: kuk_up@upr.si, tel.: (+386  5) 61 17 668; Tjaša Vilotič 
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Matematika je kul, poletni tabor za osnovnošolce in srednješolce 
Organizira: UP FAMNIT 
 
Termin: 23. 8. 2020 – 28. 8. 2020 
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/ 

 

 
 
 
 
 
 



63 

 
 
Mednarodna poletna šola »Motor control summer school« 
Izvajalec: UP FVZ v soorganizaciji z Društvom za ergonomijo in mednarodnim društvom The 
International Society of Motor Controls  

Termin: 27. – 31.5.2021 

Lokacija: Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič 

Kratka vsebina: UP Fakulteta za vede o zdravju bo gostila 17. mednarodno poletno šolo z 
naslovom ‘’MOTOR CONTROL SUMMER SCHOOL’’ v organizaciji prof. Marka Latasha (Penn 
State University, USA), ki je namenjena doktorskim in podoktorskim študentom študijskih 
programov s področij preučevanja gibanja človeka in nevrologije. 
Podrobnosti glede prijave in zahtevane dokumentacije bodo objavljene na spletni strani 
https://fvz.upr.si/mcss-2020/. 

Prijavni rok: znan naknadno 

Kotizacija: DA 

 

Preventiva in rehabilitacija zgornjih okončin v športu 
 
Izvajalec: UP FVZ 
 
Termin: julij 2021, točen termin bo znan 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. 
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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 
 
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 

 
 



65 

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 
 
Pripravljalni tečaj Vizualne umetnosti in oblikovanje 
 
Organizira: Center za vseživljenjsko učenje in Center za umetnost in oblikovanje UP PEF 
Termin: od oktobra 2020 
Lokacija: UP PEF, Cankarjeva 5, Koper 

Kratka vsebina: Tečaji bodo obravnavali predvidene vsebine (temeljne risarske, slikarske in kiparske 
tehnike, metode dela, oblikotvorna in likovno teoretična načela), ki bodo podlaga za preizkusa 
nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v 1. letnik na univerzitetni študijski program prve stopnje Vizualne 
umetnosti in oblikovanje. Študijski program se bo na UP PEF pričel izvajati s študijskim letom 
2021/2022. Tečaja se lahko udeležijo tako kandidati za vpis kot drugi zainteresirani. 

Kotizacija: DA 
Koordinator seminarja: izr. prof. dr. Tilen Žbona 
Kontaktna oseba: CVŽU UP PEF, cvzu@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 56 

 
Plesni seminar 
 
Organizira: Center za vseživljenjsko učenje in Center za umetnost in oblikovanje UP PEF 
Termin: možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
Lokacija: UP PEF, Cankarjeva 5, Koper 

Kratka vsebina: Seminar se bo na podlagi povpraševanja izvedel za dve skupini, in sicer za strokovne 
delavce zaposlene v vrtcih in za učitelje v osnovnih šolah. 

Kotizacija: DA 
Koordinator seminarja: Vid Lenard 
Kontaktna oseba: CVŽU UP PEF, cvzu@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 56 

 

NTC učenje 
 
Organizira: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF in NTC Slovenija 
Termin: možnost izvedbe za zaključene skupine (po dogovoru) 
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Lokacija: po dogovoru 
Kratka vsebina: Program NTC učenja je v bistvu pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju 
in delovanju možganov: vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, 
ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) 
v času njihovega najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno desetega leta starosti. V okviru 
dejavnosti bo poudarek na pedagoških pristopih, ki so v pomoč predvsem otrokom v predšolskem 
obdobju. 
 
Splošne kompetence: 

• sposobnost spodbujanja razvoja učnih potencialov predšolskih otrok z izbranimi igralnimi 
• dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj,-  
• - zmožnost prepoznavanja, negovanja in spodbujanja učnih potencialov, psihomotoričnih, 
• intelektualnih, ustvarjalnih in praktičnih sposobnosti predšolskih otrok, 
• sposobnost zgodnjega odkrivanja nadarjenih otrok in individualiziranja pedagoškega dela le- 
• tem, 
• sposobnost razvijanja otrokove učne motivacije, samopodobe in socialnega vedenja, 
• sposobnost ustvarjalnega razmišljanja in reševanja problemov na osnovi znanj na področju 
• sestavljanja ugank in vprašanj višje miselne ravni ter priprave igralnih dejavnosti. 

 
Kotizacija: DA 
Koordinator seminarja: dr. Ranko Rajović, med. 
Kontaktna oseba: CVŽU UP PEF, cvzu@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 56 
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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, nika.pavletic@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 
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, nika.pavletic@fhs.upr.si 
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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 
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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 on line 

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 (on line), 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 2020, 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 DOGODKI – STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE / DELAVNICE. 
 

Kontaktna oseba: UP FVZ, Mariza Bulič, mariza.bulic@fvz.upr.si, tel.: (+386  5) 662 64 77 
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Igra v razredu ni šala: didaktična igra pri poučevanju italijanščine  Giocare 
in aula non è uno scherzo: la didattica ludica nell’insegnamento 
dell’italiano 
Izvaja: UP FHŠ 
Termin: študijsko leto 2020/2021 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 

Kratka vsebina: 

Naslov izobraževanja "Igra v razredu ni šala: poučevanje skozi igro pri poučevanju 
italijanščine/Giocare in aula non è uno scherzo: la didattica ludica nell’insegnamento dell’italiano”je 
pomenljiv in opisuje glavni cilj izobraževanja, to je predstavitev poučevanja italijanskega jezika skozi 
igro. Tako se bo izobraževanje osredotočalo na: 

• predstavitev možnosti, ki jih poučevanje skozi igro nudi v različnih fazah učne enote  
• krepitev interaktivnosti in sodelovanja med učenci, učenci in učiteljem, med učitelji 
• preizkušanje različnih vlog (učitelj kot protagonist učnega procesa, učitelj kot načrtovalec in 

ustvarjalec učnega procesa, učitelj kot raziskovalec) 
• primerjava pedagoškega znanja z drugimi udeleženci. 

 
Program je objavljen v KATIS-u (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) 
 
Področja: 

• Igra v razredu ni šala: poučevanje skozi igro pri poučevanju italijanščine Giocare in aula 
non è uno scherzo: la didattica ludica nell’insegnamento dell’italiano. 

• Uporabe različnih virov učenja in vrednotenje učenja na področju poučevanja italijanskega 
jezika. 

• Uporabe učinkovitih IKT orodij pri poučevanju italijanskega jezika. 
 
 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: UP FHŠ, barbara.panger@fhs.upr.si, tel.: +386 5 663 77 46 
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Umetnost refleksije: Ustvarjalna supervizija za strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju  
Izvaja: UP FHŠ 

Termin: študijsko leto 2020/2021 
Lokacija: Koper, UP FHŠ 

Kratka vsebina: 

Program je prvenstveno namenjen temu, da strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja 
(vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce in tudi ravnatelje kot vodje timov) izkustveno seznani s 
potenciali ustvarjalnih pristopov v superviziji. Navkljub temu, da slednja še ni sistemsko uvedena 
oblika strokovne podpore ter vseživljenjskega izpopolnjevanja na področju vzgoje in izobraževanja, 
se zmeraj več praktikov samoiniciativno vključuje v individualne/skupinske oblike supervizije. 
 
Program obsega en intenzivni študijski vikend (petek-nedelja) v obsegu 20 pedagoških ur, ki bo 
udeležencem ponudil naslednje vsebinske sklope: 
1. V uvodnem delu izkustvenega seminarja bo zgoščeno predstavljena teorija in praksa ustvarjalnih 
pristopov v superviziji strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (predavanje z 
razpravo, 4 pedagoške ure).  
2. Osrednji del seminarja (14 pedagoških ur) je namenjen osebnemu izkustvu (delo poteka 
individualno in v parih/skupini) metod oziroma tehnik Ustvarjalne supervizije: ustvarjalno-refleksivni 
proces v različnih umetnostnih medijih poteka kot delo na konkretnih supervizijskih vprašanjih/temah 
udeležencev. Slednji spoznajo t.i. utelešene oziroma udejanjene načine refleksije (akcijsko 
raziskovanje/aktivno učenje) ter njihovo uporabo v individualni, skupinski in timski superviziji.  
Tovrstno umetniško raziskovanje poteka v studiu (prostori UP FHŠ); glede na aktualne vremenske 
razmere program lahko vključuje dve uri terenskega dela v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 
kjer udeleženci izkustveno spoznajo koncept trajnostne umetnosti oz. umetnosti za trajnostni razvoj. 
Predstavljene so tudi možnosti izvajanja Ustvarjalne supervizije na daljavo (s pomočjo spletnih orodij 
kot sta Skype in Zoom). 
3. Tridnevni seminar udeleženci sklenejo z evalvacijo procesa na individualni/skupinski ravni in z 
analizo možnosti za prenos pridobljenih znanj v svoja delovna okolja (2 pedagoški uri). V primeru 
izraženega zanimanja za nadaljnje delo v tem supervizijskem pristopu, je izvajalka udeležencem na 
voljo za individualno/skupinsko/timsko supervizijo. 
 
Kotizacija: DA 
Kontaktna oseba: UP FHŠ, barbara.panger@fhs.upr.si, tel.: +386 5 663 77 46 
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Brezplačne delavnice Kariernega centra Univerze na Primorskem 
 
Karierni center Univerze na Primorskem ponuja različne delavnice, namenjene pridobivanju 
kompetenc hitrejšega in učinkovitejšega vstopa na trg dela. 
 

• URESNIČI SVOJE SANJE: spremeni delo in prosti čas v osebno rast, prepoznaj svoje 
osebnostne lastnosti in karierne usmeritve, spremeni svoje sanje v dosegljive cilje, pridi in 
stopi svojim sanjam naproti! 

• VSTOPI NA TRG DELA: CV& motivacijsko pismo in Priprava na zaposlitveni razgovor 
• POVEČAJ SVOJ PETENCIAL: različne delavnice s področja vseživljenjskega učenja  

 
 
Z udeležbo na delavnicah udeleženci pridobijo potrebna znanja in informacije za opravljanje 
samostojnih korakov vstopanja na trg dela.  
Udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi, ki je lahko sestavni del njihovega Kompetenčnega portfolija. 
 

Uresniči svoje sanje 
Izvaja: KC UP 

Termin: 14. 10. 2020,  2. 12. 2020  
Lokacija: KC UP  
 

Kratka vsebina: 

Vsebina delavnice se nanaša na samospoznavanje posameznikovih močnih področij in na 
ugotavljanje svojih interesov za prihodnost. Preko ugotavljanja izraženosti lastnih osebnostnih 
lastnosti, kariernih usmeritev in praktične vaje posameznik skuša prepoznati kaj rad počne, kaj ga 
zanima, v čem je dober in kako lahko svoje potenciale uporabi pri vključevanju v delovno okolje.
Pred udeležbo na delavnici je priporočeno izpolniti Vprašalnik osebnostnega in profesionalnega 
razvoja (V-OPR), ki je dosegljiv na portalu KC UP, Splet-išče (www.kariernicenter.upr.si/). 

 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: KC UP, kariernicenter@upr.si, tel.: +386 5 611 76 36 
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Vstopi na trg dela: Priprava na zaposlitveni razgovor 
Izvaja: KC UP 

Termin: 28. 10. 2020,  16. 12. 2020  
Lokacija: KC UP  

Kratka vsebina: 

Udeleženci se na delavnici seznanijo s potekom priprave na zaposlitveni razgovor, od iskanja ključnih 
informacij o delodajalcu, do najprimernejšega izgleda in skrivnosti govorice telesa, ki na neverbalni ravni 
poda veliko odgovorov. Prav tako se bodo seznanili s potekom samega razgovora, z najbolj znanimi 
kadrovskimi vprašalniki in najpogostejšimi vprašanji, ki jih delodajalci postavljajo. Ob koncu delavnice 
se bodo dotaknili tudi časa po razgovoru in kako ravnati v primeru, da smo kot kandidat kljub vsemu 
zavrnjeni.  

 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: KC UP, kariernicenter@upr.si, tel.: +386 5 611 76 36 

  

Vstopi na trg dela: CV in motivacijsko pismo 
Izvaja: KC UP 

Termin: 21. 10. 2020,  9. 12. 2020  
Lokacija: KC UP  

Kratka vsebina: 

Udeleženci se bodo na delavnici naučijo prepoznati različne oblike življenjepisa (kronološki, funkcijski, 
ciljni, akademski, Europass) in primernost njihove uporabe, spoznali bodo prednosti posamezne 
oblike, se naučili prepoznati nujne elemente, ki jih mora vsebovati življenjepis za posamezno 
priložnost. Prav tako bodo spoznali pomen spremnega/motivacijskega pisma, se poučili o primerni 
obliki in elementih, ki jih mora vsebovati ter katere informacije je v njem potrebno izpostaviti in kako. 
Udeleženci bodo lahko na delavnici izdelali osnutek lastnega spremnega/motivacijskega pisma in CV-
ja za nadaljnje potrebe. 

Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: KC UP, kariernicenter@upr.si, tel.: +386 5 611 76 36 
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Povečaj svoj potencial: Jezikovne klepetalnice 
Izvaja: KC UP 

Termin: vsak drugi ponedeljek v mesecu (več informacij na www.kariernicenter.upr.si) 
Lokacija: KC UP  

Kratka vsebina: 

Znanje jezikov je posameznikovo veliko bogastvo, žal pa se jezikovne veščine izgubijo, če jezika 
predolgo ne uporabljamo. KC UP zato ponuja klepetalnice v različnih jezikih, na katerih udeleženci urijo 
znanje jezika skozi konverzacijo z t.i. native speakerji. Jezikovne klepetalnice bodo izvedene za 
naslednje jezike: ruščina, italijanščina, angleščina, francoščina. V primeru možnosti tudi za druge jezike. 

 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: KC UP, kariernicenter@upr.si, tel.: +386 5 611 76 36 

  



79 

Predavanja in druge javne prireditve 
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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: Strokovna predavanja o aktualnih geografskih in okoljskih temah (naravne nesreče, 
geopolitika, trajnostni razvoj …), potopisna predavanja in okrogle mize. V omenjene večere vključujemo 
tudi predavanja gostujočih tujih učiteljev na Oddelku za geografijo. Geografski večeri so namenjeni 
študentom, učiteljem, lokalnemu okolju in strokovni javnosti. 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 
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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: doc. dr. Jana Volk, jana.volk@fhs.upr.si,  tel.: (+386 5) 610 20 30 

 
Geografske strokovne ekskurzije za dijake 
 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo  
Termin: po dogovoru, najbolj primerni september, oktober in prva polovica novembra 2020; april, maj, 
september 2021 
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 ekskurzije 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. 

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. 
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Prijavni rok: 26. 8. 2020 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 
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Maturitetne geografske terenske vaje (raziskovalno delo) 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo  
Termin: po dogovoru, najbolj primerni september, oktober in prva polovica novembra 2020; april, maj, 
september 2021 
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 sodobnih tehnologij z uporabo 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. 

Prijavni rok: 26. 8. 2020 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 

 

Delavnica: Pedagoške delavnice na temo arheologije in kulturne dediščine 
Organizira: UP FHŠ  
Termin: april - september 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: Arheološki park Simonov zaliv vsako sezono odpre 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 
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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: http://www.fhs.upr.si/sl/ 
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Izleti v matematično vesolje 
Organizira: UP FAMNIT 
Termin: oktober 2020–april 2021 
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 2020 –maj 2021 
Lokacija: Koper, UP FAMNIT 
Kratka vsebina: Cikel poljudnih predavanj o biologiji in sorodnih vedah.  
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP FAMNIT, https://bioloski-veceri.famnit.upr.si/sl/, info@famnit.upr.si,  
tel.: (+386  5) 611 75 70 
 

Teden italijanskega jezika 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: oktober 2020 
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 
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Manifest SPEKULA II 
Organizira: Center za umetnost in oblikovanje UP PEF 
Termin: oktober 2020 
Lokacija: Koper 
 
Kratka vsebina: Prihaja druga edicija umetniškega projekta/manifesta SPEKULA, v okviru katerega se 
bodo zvrstile razstave, predavanja in drugi raziskovalno, kulturno-umetniški dogodki, ki so namenjeni 
promoviranju kulturno-umetniške produkcije ter identitete. Projekt je usmerjen v lokalno ozaveščanje in 
bogatitev lokalne skupnosti ter razvijanje umetniškega študijskega programa Vizualne umetnosti in 
oblikovanje. V ta namen so bili k sodelovanju povabljeni tudi priznani umetniki, strokovnjaki z različnih 
področji. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP PEF, info@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 60 

 

SKUM na Kulturnem bazarju 2020 
Organizira: Center za umetnost in oblikovanje UP PEF 
Termin: november 2020 
Lokacija: Cankarjev dom Ljubljana 
 
Kratka vsebina: Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-
umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2020, ki bo potekal jeseni 2020 v Cankarjevem domu v 
Ljubljani, vključuje več kot petdeset dogodkov, med katerimi so tudi dogodki v okviru projekta Razvijanje 
sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: www.kulturnibazar.si 
 
Predavanja po maturitetnih temah 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: december 2020 – februar 2021 
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, 



87 

• 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 
 

 

Dnevi humanistike 
Organizira: UP FHŠ 
Termin: april 2021 
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, študentski Humanistični maraton, 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 
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Glasbena čarovnija 
Organizira: UP PEF, mag. štud. prog. Izobraževanje odraslih in razvoj kariere 
Termin: marec 2021 
Lokacija: dvorana sv. Frančiška Asiškega v Kopru 
 
Kratka vsebina: Tudi na UP PEF znajo študenti čarati, z glasbo. Svoje moči in note bodo zbrali na 
letnem koncertu, na katerem se bodo predstavili Orkester UP PEF pod mentorstvom Vladimirja 
Batiste, Dekliški pevski zbor UP PEF pod mentorstvom Andreje Štucin Cergol in Fantovska pevska 
skupina UP PEF pod mentorstvom dr. Barbare Kopačin. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP PEF, info@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 60 
 

Zgodovinska pomlad 2021 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za zgodovino 
Termin: marec – maj 2021 
Lokacija: UP FHŠ 
 
Kratka vsebina: Zgodovinska pomlad predstavlja niz dogodkov, ki jih vključujemo v redni 
izobraževalni proces in bogatijo študijsko ponudbo ter izkušnjo študentov zgodovine na UP FHŠ. 
Gre za vabljena gostujoča predavanja slovenskih in tujih profesorjev in raziskovalcev, tako 
uveljavljenih kot mlajših, ter predstavitve knjig in odprte diskusije. 
Udeleženci se seznanijo z najaktualnejšimi raziskovalnimi temami in pristopi v Sloveniji in v 
mednarodnem prostoru ter z najnovejšimi publikacijami v Sloveniji in tujini. 

• Luca Mocarelli, Giulio Ongaro, Work in Early Modern Italy, 1500–1800. Palgrave 2019. 
Vabljeno predavanje s predstavitvijo knjige. 

• Stefan Gužvica, Frakcijski boji v Komunistični partiji Jugoslaviji med veliko čistko 1936–1940. 
Založba Sophia 2019. Vabljeno predavanje s predstavitvijo knjige. 

• Alessio Fornasin, Claudio Lorenzini, Via dalla montagna. 'Lo spopolamento montano in Italia' 
(1932-38) e la ricerca sull'area friulama. Forum, SIDeS, 2019. Vabljeno predavanje s 
predstavitvijo knjige. 

• Nadia Molek, Biti Slovenec v Argentini: kompleksnost identitetnih procesov argentinskih 
Slovencev. Založba ZRC SAZU 2019. Vabljeno predavanje s predstavitvijo knjige. 

• Sanja Puljar D'Alessio, Mi gradimo brod, a brod gradi nas: etnografija organizacije 
brodogradilišta 3. maj. Institut za etnologiju i folkloristiku 2018. Vabljeno predavanje s 
predstavitvijo knjige. 

• Tjaša Konovšek, Ženske v drugi svetovni vojni na Slovenskem. Vabljeno predavanje. 
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• Sara Špelec, "Zaboga, saj sem vendar jaz na pol Slovenec!" Naš najdražji gost kralj 
Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918-1934). Založba FF 2017. 
Vabljeno predavanje s predstavitvijo knjige. 

• Filip Hrbek, Fantastic Places, Objects, and Creatures in the Fourteenth Century Bohemia - An 
Example of Cultural Exchange? Vabljeno predavanje. 

• Filip Hrbek, Philosophizing About Plague - Plague Epidemics and Everyday Life in Early 
Modern Bohemia. Vabljeno predavanje. 

• Patrick Karlsen, Vittorio Vidali. Življenje tržaškega komunista v obdobju 1916-1956. Založba 
Sophia 2020. Vabljeno predavanje s predstavitvijo knjige. 
 

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 
 

 

Socialno pedagoška pomoč otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in 
čustvenimi težavami/motnjami 

Organizira: MIZŠ, Zavod za socialno pedagogiko v sodelovanju z UP PEF 
Termin: april 2021 
Lokacija: Koper 
 
Kratka vsebina: Zavod za socialno pedagogiko, ki deluje v sodelovanju z UP PEF, bo v mesecu 
aprilu 2021 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organiziral okroglo mizo z naslovom 
Socialno pedagoška pomoč otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami/motnjami 
– lokalno in globalno. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP PEF, info@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 60 
 

Teden UP PEF 
Organizira: UP PEF 
Termin: maj 2021 
Lokacija: UP PEF, Cankarjeva 5, Koper 
 
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.   
Kotizacija: NE 
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Kontakt: UP PEF, info@pef.upr.si, (+386 ) 5 663 12 60 

Odprti vrtovi Kopra 2021 
Organizira: Center za umetnost in oblikovanje UP PEF 
Termin: junij 2021 
Lokacija: Koper 
 
Kratka vsebina: UP PEF bo tudi tokrat sodeloval pri organizaciji dogodka Odprti vrtovi Kopra, ki se 
bo izvedel peto leto zapored. Predvidoma v septembru organizatorji obljubljajo drugačne, razširjene 
vsebine, ki bodo namenjene različnim ciljnim skupinam lokalne skupnosti. S prireditvijo si prizadevajo 
povezati občane in razkriti skrite zelene kotičke mesta ter na takšen način spodbuditi k trajnostnemu 
razvoju in širitvi zasebnih zelenih površin v mestu. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: UP PEF, info@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 60 
 
 
 

FestINNO 
Organizator: UP FM 
Termin: maj 2021 
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. 
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Konference 
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Management International Conference – MIC 2018 – Managing Global 
Diversities 
Termin: od 12. 11. 2020 do 15. 11. 2020 
Lokacija: Ljubljana, Slovenija 
 
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 in UP FM. Konferenca bo imela 
osem vsebinskih sklopov: Management, Economics, Finance, Trade, Tourism, Energy and climate, 
digitalisation adn the workplace, international institutions and development 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. 
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4. letna mednarodna znanstvena in strokovna konferenca »Zdravje delovno 
aktivne populacije« 
Organizira: UP FVZ pod okriljem projekta »Podaljševanje delovne aktivnosti in zmanjševanje 
odsotnosti z dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev« 
 
Termin:18. 9. 2020 
Lokacija: Portorož 
Kratka vsebina: 
Program konference se bo osredotočil na zdravstvene probleme delovno aktivnih, predstavljene bodo 
aktualne študije na tem področju in novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi, in bo potekal v sklopu 
naslednjih vsebinskih področij - sekcij konference: 

• OHRANJANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE 
• PREHRANA IN HIDRACIJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE 
• UPORABA IKT NA PODROČJU ZDRAVJA DELOVNO AKTIVNE POPULACIJE 
• FIZIOTERAPEVTSKE IN KINEZIOLOŠKE PRILOŽNOSTI PRI DELOVNO AKTIVNI 

POPULACIJI 
V popoldanskem delu programa bo sledila okrogla miza z vabljenimi predstavniki pristojnih 
ministrstev, delodajalskih združenj in sindikatov, zdravstvenih zavarovalnic ter drugih pomembnih 
akterjev in odločevalcev, katere osrednja tematika bo iskanje ustreznih sistemskih rešitev ter 
oblikovanje predlogov za spremembo politik in regulative na področju varovanja in promocije zdravja 
ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih 
mest. 
 
Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem, študentom, strokovnjakom iz 
prakse, vodilnim kadrom v podjetjih in njihovim delavcem ter vsem, ki se posredno ali neposredno 
ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok. K aktivni in pasivni udeležbi na 
konferenci so tako vabljeni vsi, ki lahko neposredno ali posredno prispevajo k zdravju delovno aktivne 
populacije. 
 
Kotizacija: Udeležba za vse udeležence BREZPLAČNA  
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, conference@fvz.upr.si, (+386 5) 662 64 77 
Več informacij na http://www.healthconference.fvz.upr.si/ 
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12. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved »Raziskovanje za 
znanje, znanje za zdravje« 
Organizira: UP FVZ 
Termin: 28. 8. 2020 
Lokacija: Izola, UP FVZ 
 
Kratka vsebina: 
Študentska konferenca je namenjena izboljševanju kakovosti izobraževanja s področja zdravstvenih 
ved v slovenskem prostoru, razvijanju veščin raziskovanja in predstavljanja izsledkov raziskav pri 
študentih dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvenih ved, krepitvi poklicnega in 
medpoklicnega sodelovanja, oblikovanju socialnih mrež pri bodočih strokovnjakih ter medsebojnemu 
sodelovanju visokošolskih izobraževalnih ustanov, ki izobražujejo za poklice v zdravstvu. 
Specifični cilj konference je predstaviti dela študentov in diplomantov prve in druge stopnje, ki so 
nastala pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev v času študija, kot rezultat projektov, 
seminarskih in zaključnih nalog ter raziskav. 
 
Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: Mariza Bulič, studentska@fvz.upr.si, (+386 5) 662 64 77 
Več informacij nahttps://fvz.upr.si/konference/ 
 

17. Mednarodni znanstveni sestanek 
Organizira: UP PEF 
Termin: september 2021 
Lokacija: 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: UP PEF, znanstveni.sestanek.pef@upr.si 
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Tabori 
 

Poletni geografski raziskovalni tabor za dijake 
Organizira: UP FHŠ, Oddelek za geografijo 
Termin: junij 2021, 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. 2021 
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 FHŠ 
Termin: celo študijsko leto  
Lokacija: KUK UP FHŠ, 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 
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Kotizacija: NE 
Kontaktna oseba: KUK UP: kuk_up@upr.si, tel.: (+386  5) 61 17 668; Tjaša Vilotič 
 
 

Brezmejni svet idej - srečanje nadarjenih in njihovih mentorjev 
Organizira: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF in Zavod UMMI 
Termin: oktober 2021 
Lokacija: Ankaran 
 
Kratka vsebina: Vabimo vas k realizaciji široko zasnovanega projekta, ki bo zajel bogat program 
dejavnosti ob in na morju,  usmerjen v samostojno raziskovanje, pisanje, nastopanje in diskutiranje.  
Prednosti našega obogatitvenega tri dnevnega programa so v interakciji z drugimi nadarjenimi učenci 
(8. in 9. razred) ter dijaki. Projekt bo spodbudil kreativno razmišljanje in izmenjavo idej vseh 
udeležencev, kako danes delamo z nadarjenimi v Sloveniji in kakšen je odnos do nadarjenih v našem 
izobraževalnem sistemu.  
Spremljajoči program bodo izvedli strokovnjaki različnih področij (glasba, umetnost, naravoslovje, 
družboslovje idr.) s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, v sodelovanju z mentorji, UMMI, 
zavodom za izobraževanje Koper, ki ima dvajset letno izkušnjo pri organizaciji taborov za nadarjene.  
Dragocenost našega srečanja je prepoznal tudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS, ki bo sodeloval na našem srečanju. 
 
Kotizacija: DA (strošek nastanitve in hrane) 
Kontaktna oseba: CVZU UP PEF, cvzu@pef.upr.si, tel.: (+386) 5 663 12 56 
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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 2020 
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: 
• angleščina – znanje na ravni primerljivi B1 
• 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: 
o angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1  
o tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1  

Pisne prijave na preverjanje potekajo vse leto.  
 
Več na https://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 
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