
 

 

Študentska organizacija Slovenije 

Dunajska 51 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 27. september 2011  

 

 

 

Vabilo k sodelovanju na konferenci Študentske organizacije Slovenije  

 

 

Spoštovani, 

 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pripravlja dvodnevno nacionalno konferenco s 

področja zaposljivosti visokošolskih diplomantov z delovnim naslovom »Partnerska vloga 

visokošolskih deležnikov pri sooblikovanju študijskih programov v smeri večje 

zaposljivosti«.  

 

Konferenca bo potekala v petek, 25. in soboto, 26. novembra 2011  

v Kongresnem centru hotela Sotelia v Podčetrtku. 

 

Namen konference je poudariti pomen povezovanja visokega šolstva s širšim (gospodarskim) 
okoljem oz. ključnimi deleţniki, in sicer tako pri pripravi kot tudi izvedbi študijskih programov, 
z namenom doseganja večje zaposljivosti diplomantov različnih področij. Konferenca bo 
predstavljala prostor za medsebojno spoznavanje različnih visokošolskih deleţnikov ter 
potreb in ţelja, ki jih imajo v odnosu do visokošolskega izobraţevanja. Skozi vsebino 
konference bomo skušali identificirati osrednje probleme zaposljivosti naših visokošolskih 
diplomantov in ponuditi »rešitve« za vse vpletene, glede na posamezne elemente – sestavine 
študijskih programov ter ob predstavitvi dobrih praks.  
 
Cilj konference je obuditi razpravo o medsebojnem povezovanju deleţnikov ter ponuditi vsaj 
izhodišče za dober model tripartitnega sodelovanja (med visokošolskimi zavodi, delodajalci 
ter študenti) pri sooblikovanju študijskih programov, ki bodo omogočali večjo zaposljivost 
diplomantov ter na drugi strani boljši pretok visokošolskega znanja in spoznanj v prakso.  
 
Vabimo Vas k udeležbi na konferenci kot tudi k aktivnemu sodelovanju, in sicer v 
sklopu »Sejma dobrih praks«, ki bo namenjen predstavitvi različnih dejavnosti, ki 
jih izvajamo tako nacionalno kot v sklopu mobilnosti in lahko pripomorejo k večji 
zaposljivosti diplomantov. Predstavitev dejavnosti bo potekala v petek, 25. 
novembra ob 9.00, gotovo pa bo tudi celotna konferenca priložnost za izmenjavo 
izkušenj in mnenj. Na stojnici boste lahko pustili svoje predstavitveno gradivo, ki 
bo na voljo udeležencem skozi ves čas konference.  
 
Namen Sejma dobrih praks je predstavitev dela Kariernih centrov in drugih organizacij, ki 
prispevajo k večji zaposljivosti diplomantov. Vabimo Vas, da v tem sklopu predstavite svoje 
delovanje oziroma pomen mednarodnih dejavnosti (morda s poudarkom na izmenjavah oz. 
opravljanju prakse v tujini), s katerimi si diplomanti razširijo svoje zaposlitvene moţnosti. 
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Poleg Vas bodo v tem delu predvidoma sodelovali še predstavniki Zavoda za razvoj 
mobilnosti mladih in predstavniki Kariernih centrov naših visokošolskih zavodov.  
 
V kolikor ste se pripravljeni predstaviti, Vas vabimo, da to čim prej sporočite na naslov: 
jelena.strbac@studentska-org.si, da Vas lahko uvrstimo v program.  
 
Prilagamo tudi osnutek programa konference, več informacij pa bo v kratkem dosegljivih tudi 
na spletni strani letošnje konference www.highereducation.si, kjer si lahko ogledate tudi 
arhiv preteklih konferenc Študentske organizacije Slovenije.  
 
V primeru potrditve Vas prosimo še, če nam sporočite, ali boste na konferenci prisotni oba 
dneva, da Vam uredimo nastanitev.  
 
V upanju na sodelovanje, Vas lepo pozdravljamo.   
 
 
 
S spoštovanjem, 
 

 
Študentska organizacija Slovenije 

Jelena Štrbac 
v imenu organizacijskega odbora konference 

mailto:jelena.strbac@studentska-org.si
http://www.highereducation.si/
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Okvirni program konference 

 
 
1. dan, petek, 25. november 2011  
 
 

od 9.00 Registracija  

od 9.00 »Sejem dobrih praks« KC UNI, Cmepius, Movit … 

10.00 

Uvodni pozdrav 

Predvideni govorci (nepotrjeno): 

- minister, MVZT  
- g. Mitja Urbanc, ŠOS 

10.30 
Določanje vsebinskega okvirja konference  
 

cca. 20 min/predstavitev 
diskusija 

Predvideni govorci (nepotrjeno): 

- dr. Dejan Škorjanc, UM 

- ga. Alenka Avberšek, GZS 
- dr. Borut Rončević, FUDŠ  

- g. Ţiga Schmidt, ŠOS   

12.30 Odmor za kavo   

13.00  Predstavitev:  »Delodajalci in bolonjski 
proces« 

 
cca. 20 min/predstavitev 
diskusija 
 
Ta del bo potekal v angleškem jeziku.  

Predvideni govorci (nepotrjeno): 
- dr. Anton Kramberger, FDV 

- g. Primoţ Zupan, Delodajalci v 
bolonjskem procesu 

- ga. Gilda Rota, UNI of Padova 
(REABP)  

14.30 Kosilo   

16.00  Diskusijske skupine 
 

DS 1: Pomen kompetenc pri zaposljivosti 

diplomantov 
DS 2: Skozi opravljanje študijske prakse do 

prvega delodajalca  
DS 3: Z izbirnostjo do želenega poklica   

DS 4: Pomen samoiniciativnosti študenta že v 

času študija – za lažji prehod v delovno 
okolje  

Predvideni moderatorji  
(nepotrjeno): 

 

DS 1: ga. Janja Komljenovič, UL 
DS 2: ZR središče Ptuj, LUI  

DS 3: g. Elvis Bašanovič, KC UP  
DS 4: ga. Staša Barbič, 

Talentiran.si 

17.00 Odmor za kavo  

17.30 
Predstavitev:  Povzetki ugotovitev delavnic 

Poročevalec:  

- g. Alen Brkić, ŠOS 

18.00 Predstavitev:  Primeri dobre prakse 
 

cca. 20 min/predstavitev 
diskusija 
 
Ta del bo potekal v angleškem jeziku. 

Predvideni govorci (nepotrjeno): 
- FFa UL 

- ga. Margaret Mill, Edinburgh 
Napier UNI  

- 1 podjetje – Zlata nit  
 

19.15 Večerja   
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2. dan, sobota, 26. november 2011  
 
 

do 9.30 Zajtrk  

9.30 Predstavitev:  Pomen vseživljenjskega učenja 

za izboljšanje zaposljivosti   

 
cca. 20 min/predstavitev 
diskusija 
 

Ta del bo potekal v angleškem jeziku. 

Predvideni govorci (nepotrjeno): 

- TVŢU Slovenija 

- g. Allan Pall, ESU  

10.30 Delavnica: Oblikovanje študijskega programa 
ob sodelovanju deležnikov  

 

11.30 Odmor za kavo  

12.00 Predstavitev rezultatov delavnice  

 
cca. 10 min/skupino 
diskusija 
 

 

13.30 Okrogla miza (povzetek in zaključki 
konference, priporočila): Kako naprej?  

Predvideni govorci (nepotrjeno): 
- dr. Anja Kopač Mrak, MDDSZ 

- ga. Nada Starešinič, ZRSZ 
- g. Goran Lukič, ZSSS 

- dr. Roberto Biloslavo, UP  
- ZDKDS 

- g. Mitja Urbanc, ŠOS    

15.00 Kosilo  

 


