
 
 
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in  vseživljenjskega učenja«; 
prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.  

KARIERNI DAN UP  

PEDAGOŠKE FAKULTETE 
Kdaj? V sredo, 28. 5. 2014, s pričetkom ob 11. uri 

Kje? V prostorih UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske 

tehnologije, Muzejski trg 7, 6000 Koper,  predavalnica FAMNIT- Muzejski 2  
 
Univerza na Primorskem v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto in UIP Univerzitetnim razvojnim 
centrom  in  inkubatorjem Primorske organizira v okviru projekta  UP Univerzitetni karierni center 
Karierni dan UP Pedagoške fakultete.  
 

V prvem delu bo omogočena izmenjava informacij o možnostih zaposlitve in drugih oblik sodelovanja z 
delodajalci, sledilo bo mreženje in povezovanje sodelujočih. Z nami bodo naslednji delodajalci: Osnovna 
šola Koper, OŠ Šmarje pri Kopru, Vrtec La Cocinella Piran, Papilot Enota Koper, Središče Rotunda 
Koper, Varstveno delovni center Koper in Adecco H. R. d.o.o. in drugi vabljeni. Udeleženci lahko na 
Kariernem dnevu opravijo zaposlitveni razgovor z gostujočimi delodajalci. V kolikor potrebujejo pomoč, se 
lahko predhodno posvetujejo s karierno svetovalko. Sledili bosta dve vzporedni okrogli mizi o dveh 
magistrskih študijskih programih 2. stopnje UP PEF, in sicer: 

 Izobraževanje odraslih in razvoj kariere in 

 Inkluzivna pedagogika.  

Predstavljene bodo kompetence, ki jih pridobijo diplomanti do zaključka študijskega programa in izpostavljene smernice 
ter predlogi za zagotavljanje kakovosti programa.  
 

Ura Program 

11.00 – 13.30   Delovanje UP Univerzitetnega kariernega centra (Blanka Palčič in Mariza Škrlj) in UIP 
Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske (mag. Andrej Medved) 

 Predstavitev dejavnosti sodelujočih delodajalcev 

 Zaposlitveni razgovori in interakcija med udeleženci Kariernega dne 

13.30 – 14.00 Odmor s spoznavnim mreženjem 

2 vzporedni OKROGLI MIZI  
(predavalnici FAMNIT-Muzejski2 in FAMNIT-Muzejski3) 

Magistrski študijski program 2. stopnje  

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere  

Magistrski študijski program 2. stopnje 

 Inkluzivna pedagogika  
14.00 – 14.20 
 
 

14.20 – 14.35 
 
 
 
 
14.35 – 14.50 
 
 

 
 

14.50 –  

 dr. Dejan Hozjan, UP PEF, 
predstavitev študijskega programa 
 

 Nevenka Bandelj, Zavod RS 
za zaposlovanje, spremembe 
na trgu dela in vloge 
kariernega svetovalca 
 

 Elido Bandelj, Center RS za 
poklicno izobraževanje, 
spremembe na trgu dela in 
vloge kariernega svetovalca 
 

 Razprava 

14.00 – 14.20 
 
 

14.20 – 14.30 
 
 
 
 
14.30 – 14.40 
 
 
 

14.40 – 14.50 
 
 
 

14.50 – 
 

 dr. Božidar Opara, UP PEF, 
predstavitev študijskega programa 
 

 mag. Polona Šoln Vrbinc, MIZŠ, 
graditev sistema vzgoje in 
izobraževanja za otroke s posebnimi 
potrebami (OPP) 

 

 Natalija Vovk Ornik, Zavod RS za 
šolstvo, usmerjanje OPP in strokovni 
profili 

 

 Tonja Ferjančič, vrtec Postojna, 
primeri prakse na področju inkluzivne 
pedagogike 
 

 Razprava 

 

Študenti - načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne delodajalce! 

PRIDRUŽITE SE NAM! Prijave zbiramo do ponedeljka, 26. 5. 2014, na e-naslov: 
kariernicenter@upr.si 

mailto:kariernicenter@upr.si

