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INFORMATIVNI OBRAZEC – GOVORNIKI
Fotografija
Akademski naslov
Ime
Priimek
Prihajate iz (kraj &
država)
Informacije o govorniku
(vključite strokovna
izkušnje na visokošolskem
področju)

Naslov predstavitve
Kratek povzetek
* (vključite povezavo na
spodaj navedene alineje
REZULTATI/DOSEŽKI
seminarja)
Potrebna oprema
Jezik predstavitve
Opombe

Bojana
Sever
Ljubljana, Slovenija

Janez
Dekleva
Ljubljana, Slovenija

Gospodarska zbornica Slovenije, Center za
Gospodarska zbornica Slovenije,
poslovno usposabljanje, vodja mednarodnega Center za poslovno usposabljanje,
sodelovanja in projektov
direktor
Reference:
Reference:
- Član medresorskih delovnih skupin
- Sodelovanje v medresorskih delovnih
in organov odločanja na področju
skupinah (Nacionalna skupina za razvoj
izobraževanja
nacionalnega in implementacijo evropskega
ogrodja kvalifikacij, Promocija certifikatnega - Sodelovanje, usklajevanje s
socialnimi partnerji
sistema)
- Predstavnica v socialno partnerskih telesih
- Priprava sektorskih analiz
(Strokovni svet za izobraževanje odraslih
- Član Strokovnega svet za poklicno in
Komisija za izobraževalne programe)
strokovno izobraževanje
- Analiza trga dela in kompetenc
- Član Strokovnega sveta za
- Promocijske aktivnosti na področju poklicev in izobraževanje odraslih
izobraževalnih programov
- Član Sveta za visoko šolstvo
- Popis kompetenc v sodelovanju z delodajalci
- Član Bolonjskih ekspertov
- Ugotavljanje strukturnih neskladij
- Razvoj metodologij za pripravo poklicnih
profilov, standardov in katalogov znanj
Opredelitev kompetence na nivoju I. in II. Bolonjske stopnje za področje ENERGETIKE
Kompetence poimenujemo kot sestavljene kapacitete (zmožnosti), ki vključujejo
diskurzivno in praktično znanje ter predstavljajo dinamično kombinacijo znanja,
razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot. Glavni smoter izobraževalnih
programov je spodbujanje razvoja kompetenc, ki so pomembne za določeno področje
in, ki ji opredelijo bodoči delodajalci oz. uporabniki kadra.

Računalnik, projektor
Slovenščina

*REZULTATI/DOSEŽKI:
- razumevanje UI,
- implementacija UI,
- evalvacija študijskih programov s poudarkom na UI,
- predstavitve sprememb priznavanja in ocenjevanja izobraževanja v Sloveniji (predstavniki
ENIC-NARIC) z vidika dostopa do trga dela za vse deležnike,
- predstavitev postopka v drugih državah – primeri dobre prakse.
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