PROGRAM
vsebin v predavalnici »UP« Univerze na Primorskem
12. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Petek, 24. 1. 2020
Termin
9.00–
10.00

Kdo
Matevž Malej,
predavatelj

Kaj
Delavnica: Manager svojega denarja in časa

Članica
UP Fakulteta za
management

Opis: Večna uganka: kako učinkovito upravljati z denarjem in časom, da imamo
obojega dovolj. Preizkusite! Ste za akcijo? Vživite se v vloge in testirajte različne
strategije, kako ustvariti prihodek, odgovorno voditi stroške in upravljati s časom.
Spoznajte osnove finančne pismenosti in ugotovite, kako učinkovito porabljate svoj čas.

10.05–
10.45

Mag. Karin Sabadin,
voditeljica oddaje Dobro
jutro, RTV Slovenija in
doktorska študentka UP
FHŠ

Predavanje: Male skrivnosti za uspešen nastop pred kamero
Opis: Prepoznaven obraz slovenske nacionalne televizije in doktorska študentka
študijskega programa Jezik in medkulturnost in asistentka na Fakulteti za humanistične
študije Univerze na Primorskem mag. Karin Sabadin bo z obiskovalci Informative delila
izkušnje napovedovanja in nastopanja pred kamero in na velikih odrih, ki jih je pridobila
kot dolgoletna voditeljica televizijskih oddaj in dogodkov.

UP Fakulteta za
humanistične
študije

Vsak se bo lahko nato tudi sam preizkusil pred kamero v kotičku »UPs, snemamo!« na
razstavnem prostoru Univerze na Primorskem.

10.50–
11.20

Dr. Vesna Jug

Delavnica: Od koncentracije do motivacije
Opis: Motivacija je pomemben psihološki element, ki spodbuja naš organizem, da ravna
v skladu z našimi cilji, željami in potrebami. Pri učenju in opravljanju ostalih (šolskih)
obveznosti je zato ključnega pomena, saj nam močno pomaga v trenutkih, ko je vsega
veliko, a volje do dela malo. Motivacija pa včasih ne zadošča, kajti če ne moremo zbrati
misli, bomo veliko časa presedeli nad knjigami brez konkretnih rezultatov. K sreči lahko
koncentracijo vsak dan treniramo s pomočjo preprostih in zabavnih vaj, rezultati pa so
hitro opazni. Tudi motivacijo krepimo na različne načine, kot na primer s postavljanjem
konkretnih ciljev. Na delavnici bodo udeleženci spoznali nekaj vaj za krepitev
koncentracije, ki jih bodo lahko tudi sami vključili v dnevno rutino.

UP Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije

11.25–
11.55

12.00 –
12.40

Matjaž Juhart, učitelj
veščin, predsednik
Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije

Delavnica: Učenje osnov kretenj slovenskega znakovnega jezika

Dr. Iztok Bončina

Predavanje: Potovanje kot fotografski motiv. Male skrivnosti velikega mojstra
popotne fotografije.

Opis: Slovenski znakovni jezik postaja med mladimi vedno bolj priljubljen. V osnovnih
in srednjih šolah se ga lahko poučuje kot izbirni predmet. Znakovni jezik ni samo jezik
gluhih, temveč se ga učijo tudi potapljači, ekstremni športniki in drugi. Učenje
znakovnega jezika je lahko izredno poučno in tudi zabavno, saj se ob njem spoznavata
tudi kultura in svet gluhih oseb. Vsak že zna nekaj osnovnih kretenj, saj je veliko
kretenj naravnih in posnema bodisi obliko ali gibanje. Naučili se bomo osnovne kretnje
sporazumevanja, prstno abecedo in najpogostejše vljudnostne izraze.

Opis: Predstavljeno bo, kako fotografirati na potovanju na humoren, zabaven način,
podani bodo profesionalni napotki za fotografiranje ter razumevanje, kako narediti na
popotovanju več kot le »selfie«.

12.45 –
13.15

Dr. Tadeja Jakus

UP Pedagoška
fakulteta

Predavanje z delavnico: Kaj nam sporoča deklaracija na embalaži živila

UP Fakulteta za
turistične
študije Turistica

UP Fakulteta za
vede o zdravju

Opis: Proizvajalci živil se na različne načine trudijo, da nam izdelek postane opazen.
Embalaže so zato pogosto pisane, z veliko prehranskih in zdravstvenih trditev, ki nam
nemalokrat obljubljajo, da bomo z nakupom določenega artikla pripomogli k boljšemu
zdravju, čeprav ni vedno tako. Deklaracija in trditve nam povedo o izdelku veliko več.
Naučimo se jih pravilno brati!

13.20 –
13.50

Blanka Palčič in Hana
Skrt

Delavnica: Uresniči svoje sanje

Opis: Se odločate za študij, se sprašujete, kaj je vaše poslanstvo? Na Kariernem centru
Univerze na Primorskem vam lahko pomagamo z aktualnimi informacijami in bogatimi
izkušnjami s področja načrtovanja kariere. Na delavnici boste prepoznavali moč vaših
osebnostnih lastnosti in kariernih usmeritev ter jih povezali z lastnim poslanstvom na
zanimiv način. Če želite, lahko predhodno rešite »Vprašalnik osebnega in
profesionalnega razvoja«, s čimer boste prejeli tudi povzetek analize vaših potencialov.

Karierni center
Univerze na
Primorskem

Vprašalnik je dostopen na povezavi: https://kariernicenter.upr.si/si/kariernosvetovanje/mois4/karierno-osebnostni-vprasalnik.
Na svoji življenjski poti smo zadovoljni, če znamo prepoznati svoje potenciale in jih
prenesti v svoj vsakdan.

13.55 –
14.25

Doc. dr. Kristijan Musek
Lešnik

Predavanje: Pozitivna psihologija v vsakdanjem življenju
Opis: Pozitivna psihologija poudarja veselje, zadovoljstvo, sproščenost, srečo. Je
psihologija, ki išče potenciale posameznika in mu jih pomaga razvijati. Ohranjanje
pozitivnih občutij in predvsem veselja za življenje je stalen proces, odvisen od nas
samih in nekaterih okoliščin, kot so socialno življenje, zdravje, izobrazba, vera, finančna
sredstva in socialni status. Tudi to, kako gledamo na svojo preteklost, na trenutke
izgube, prizadetosti in zavrnjenosti.

UP Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije

Ali smo optimistični glede prihodnosti? Smo zadovoljni s sedanjostjo? Na ta vprašanja in
še kakšno bomo našli odgovore na predavanju.
14.30 –
15.00

Prof. dr. Klemen Kavčič

Delavnica: Izdelava programa dobrega počutja

UP Fakulteta za
management

Opis: Neskladje med željami dobrega počutja in resničnostjo našega vsakdana je v
današnjem času izrazito. Kljub številnim prizadevanjem so slovenski zaposleni pri vrhu
med državami članicami EU glede vprašanja, ali ocenjujejo, da sta njihovo zdravje in
varnost pri delu ogrožena - tako meni tretjina žensk in kar 41 odstotkov moških,
zaposlenih v Sloveniji (Eurofound, 2012).
Na kreativni delavnici bomo izdelali program osebnega dobrega počutja, ki bo
pomembno prispeval k uspešnemu delovanju, urejenemu delovnemu okolju in zdravim
medsebojnim odnosom med sodelavci/prijatelji.
15.05 –
15.45

Visokošolski učitelji in
sodelavci ter študentje
socialne pedagogike

Predavanje: Študentski dnevi ali S srcem, glavo in rokami v študentska leta
Opis: Prehod iz srednješolskih v študentska leta je lahko pomemben mejnik na poti v
samostojnost. Bodoče študente tako čakajo številne nove izkušnje in priložnosti, o
katerih se je najlažje pogovarjati s tistimi, ki so tak prehod doživeli pred kratkim.
Na delavnici, na kateri bodo sodelovali tudi študentje, se bomo na interaktiven način
lotili vprašanj in izzivov, ki čakajo vse bodoče študente, začenši z vprašanjem »Kateri od
številnih študijev je pravi zame?«, hkrati pa z metodo »lastne kože« prikazali načine
dela, ki jih uporabljamo na študiju socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze
na Primorskem.

UP Pedagoška
fakulteta

Vabimo vas na prijetno druženje s študenti in izvajalci dodiplomskega in magistrskega
študijskega programa Socialna pedagogika.

15.50 –
16.20

Študenti UP FTŠ

Predavanje: Popotovanja študentov Turistice
Opis: Predstavitev popotovanj študentov Turistice, tako študijsko (izmenjave) kot
zasebno ali kombinacija obojega. Študenti bodo predstavili svoje izkušnje na potovanjih
ter kako uporabijo znanje, ki ga pridobivajo tekom študija turizma na portoroški
Turistici.

UP Fakulteta za
turistične
študije Turistica

Predavali bodo študenti UP Fakultete za turistične študije - Turistice.

16.25–
16.55

Nastja Podrekar

Praktična delavnica: Ergonomija sedenja in prikaz razpršenosti pritiskov pri
sedenju

UP Fakulteta za
vede o zdravju

Opis: Dinamika delovnih mest se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, pri čemer je
opaziti porast sedečih delovnih mest. Dolgotrajno neprekinjeno sedenje ima lahko številne
negativne posledice na mišično-skeletni sistem človeka. Prav zato je pomembno, da tudi
na delovnem mestu skrbimo za naše zdravje. To lahko dosežemo z rednim prekinjanjem
sedečega položaja in z izvajanjem aktivnih odmorov. Poskrbeti pa moramo tudi za
ergonomsko ustrezno oblikovano delovno okolje. Testov za merjenje ergonomske
ustreznosti pohištva je veliko. Ena izmed njih je merjenje pritiskov med sedenjem, kar bo
na delavnici tudi praktično prikazano.
17.00–
17.25

Izr. prof. dr. Aleksander
Janeš

Delavnica: Osebna strateška mapa
Opis: Načrtovanje razvoja posameznika je enako pomembno po strokovni kot tudi
zasebni strani. Ker je uravnoteženje med obema dolgoročno pomembno, si pri tem
lahko pomagamo z orodji managementa, kot je npr. strateška mapa. Slednja nam
učinkovito predstavi, kako bomo v prihodnje uresničili zastavljene cilje. Na delavnici
bomo zastavili vidike razvoja: kaj naj bi posameznik znal in bil sposoben narediti, kaj
mora za to narediti-izvajati aktivnosti, kako naj to vidijo drugi ljudje, okolica in družba
ter kateri so rezultati zastavljenih ciljev posameznika. Na tak način si udeleženci lahko
izdelajo osebno strateško mapo.

UP Fakulteta za
management

17.30–
18.00

Oddelek za zgodovino
UP FHŠ

Interaktivna delavnica: Preteklost - sedanjost - prihodnost
Opis: Z Oddelka za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem
bodo predavatelji in študenti na kratek in poljuden način s pomočjo foto in video materiala
predstavili svoje področje raziskovanja oziroma podajanja študijske snovi s področja
ekonomske zgodovine, socialno/politične zgodovine, ustnih virov.

UP Fakulteta za
humanistične
študije

PROGRAM
interaktivnih delavnic na razstavnem prostoru Univerze na Primorskem
12. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Petek, 24. 1. 2020

Kdaj
11.0513.00

Kdo
UP FM

Kaj
Delavnica: Podjetniški izziv

Članica
UP Fakulteta za
management

Opis: Preizkusite se v skupinskem podjetniškem izzivu! Zmagovalna ekipa, ki se bo
izkazala kot najbolj drzna in ustvarjalna, bo prejela simbolične nagrade.

13.0014.00

Sodelavci Katedre za
zdravstveno nego UP
FVZ

Praktična delavnica: Higiena rok
Opis: Mikroorganizmi so povsod okoli nas in imajo pomembno vlogo, saj kot del naravne
mikrobne flore naseljujejo kožo in sluznice zdravih ljudi. Stalno prisotni mikroorganizmi
nas ščitijo, prehodno prisotni pa so lahko povzročitelji mnogih okužb. Higiena rok zato
predstavlja enega ključnih dejavnikov, s katerim lahko preprečimo širjenje patogenih
mikroorganizmov. Ogledali si bomo, kako učinkovito je umivanje v primerjavi z
razkuževanjem rok.

UP Fakulteta za
vede o zdravju

Ves dan

Ves dan

UP BUDI in študenti
Medijskih študijev UP
FHŠ

Kotiček: UPs, snemamo!

UP FM

Delavnica: Vstopi v svet UP FM

Opis: Ekipa UP BUDI in študenti študijskega programa Medijski študiji vas bodo postavili
pred kamero. Naučili vas bodo eno od najzahtevnejših veščin nastopanja, ki je v vedno
bolj cenjena. Preizkusili se boste v obvladovanju drže, govora, obrazne mimike,
koncentracije, podajanju kratkih izjav in drugih spretnosti, sledila bo individualna analiza
vašega nastopa. Posnetke bomo združili v zanimiv videoprispevek, ki ga bomo ob privolitvi
posameznika objavili na spletni strani univerze, UP BUDI in družabnih omrežjih.

UP BUDI in
študenti
Medijskih
študijev UP
Fakultete za
humanistične
študije

UP Fakulteta za
management

Opis: Interaktivno vstopite v prostore UP FM s pomočjo 360-stopenjskih posnetkov in se
že sedaj preizkusite v vlogi UP FM študenta

Ves dan

UP PEF

Igra: Poišči zaklad s pirati z UP PEF
Opis: Na 12. Informativi vas bodo na pedagoškem otoku v otočju UP pričakali pirati z UP
PEF in vas povabili, da poiščete zaklad. Pri iskanju vam bodo pomagali predstavniki
dodiplomskih študijskih programov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
(Socialna pedagogika, Pedagogika, Razredni pouk, Predšolska vzgoja).
Bodi pogumen, razvij jadra, pripluj v obalni pedagoški svet in odkrij svoj bodoči poklic!

UP Pedagoška
fakulteta

PROGRAM
interaktivnih delavnic na razstavnem prostoru Univerze na Primorskem
12. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Sobota, 25. 1. 2020
Kdaj
Ves dan

Kdo
UP FM

Kaj
Delavnica: Vstopi v svet UP FM

Članica
UP Fakulteta za
management

Opis: Interaktivno vstopite v prostore UP FM s pomočjo 360-stopenjskih posnetkov in se
že sedaj preizkusite v vlogi UP FM študenta

Ves dan

UP PEF

Igra: Poišči zaklad s pirati z UP PEF
Opis: Na 12. Informativi vas bodo na pedagoškem otoku v otočju UP pričakali pirati z UP
PEF in vas povabili, da poiščete zaklad. Pri iskanju vam bodo pomagali predstavniki
dodiplomskih študijskih programov Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
(Socialna pedagogika, Pedagogika, Razredni pouk, Predšolska vzgoja).
Bodi pogumen, razvij jadra, pripluj v obalni pedagoški svet in odkrij svoj bodoči poklic!

VLJUDNO VABLJENI!
Podrobnosti o posameznih dogodkih so na voljo na spletnih straneh organizatorja,
kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa.
Za več informacij:
Univerza na Primorskem / Università del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
tel.:
+386 (05) 611 75 43
gsm: +386 (040) 457 510 (Mirella Baruca)

UP Pedagoška
fakulteta

