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Program Srečanja                                                                           

8.30 – 9.00  Registracija in jutranja kava 

9.00 – 9.15 Uvodni in pozdravni  nagovori: 

izr. prof. dr. Miro Haček, prodekan za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

dr. Alenka Flander,direktorica, CMEPIUS 

9.15 – 10.15 dr. Alenka Flander, direktorica, CMEPIUS Študija programa  Erasmus v Sloveniji  - predstavitev rezultatov, 

Vprašanja in diskusija 

10.15 – 11.30 Neža Pajnič, vodja programa Vseživljenjsko učenje, 

CMEPIUS 

Erasmus+ 2014-2020 in Erasmus+ in tretje države, Vprašanja in 

diskusija 

11.30 – 11.35 Zračna »pavza« 

 

11.35 – 11.50 

 

11.50 – 12.10 

12.10 – 12.30 

 

Katja Cerjak, vodja službe za mednarodno sodelovanje, 

Univerza v Ljubljana 

mag. Mojca Maher Pirc, strokovna sodelavka v Službi za 

mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta 

Alma Elezovič, strokovna sodelavka v Službi za 

mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta 

Erasmus gre v svet I. del  

Univerza v Ljubljani in njena mednarodna vpetost (poudarek na 

sodelovanju z neevropskimi državami), Vprašanja in diskusija 

 

Izkušnje z izmenjavami in programi z ne evropskimi državami, 

Vprašanja in diskusija 

12.30 – 13.30 Kosilo 

13.30 – 14.30 izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica, Inštitut za 

slovensko izseljenstvo in migracije 

Erasmus gre v svet II. del – Senzibilizacija za medkulturni dialog, 

Vprašanja in diskusija 

14.30 – 15.00 dr. Natalija Vrečer, Andragoški center Slovenije in  

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU 

Erasmus gre v svet II. del – Medkulturne kompetence kot ključne 

kompetence, Vprašanja in diskusija 

Moderator in povezovalec: Sonja Mavsar 

11. Srečanje Erasmus in mednarodnih 

koordinatorjev 2013 

torek 12. november 2013 ob 9.00 

(z registracijo pričnemo ob 8.30) 

 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede   

Velika dvorana v centralnem delu FDV (trakt D) 

Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 

 

Vabljeni. 
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 Prijave preko e-prijavnice dostopne tule:  PRIJAVNI OBRAZEC - SREČANJE ERASMUS IN 

MEDNARODNIH KOORDINATORJEV 2013.  

 

 Kako do Fakultete za družbene vede? 

 Z avtomobilom 

1. Po ljubljanski obvoznici se peljete do izvoza za Ljubljana – Bežigrad, kjer zavijete na Dunajsko cesto 

proti centru mesta. Pri drugem semaforju (AMZS) zavijete levo na Baragovo ulico ter nato na prvem 

križišču desno na Vojkovo ulico. Za tem takoj na prvem semaforju zavijete desno na Gosarjevo ulico 

ter po približno 300 metrih pridete do FDV.  

2. Druga možnost dostopa je, da na krožišču Tomačevo izberete izvoz za Stožice, zavijete levo na 

Vojkovo cesto, po približno 500 metrih na semaforju zavijete desno na Gosarjevo ulico ter po 

približno 300 metrih pridete do FDV. 

Parkirišča v okolici: 

V okolici je nekaj brezplačnih parkirišč, ki pa so med študijskim letom pogosto že zgodaj zasedena. 

Priporočamo parkiranje v garažni hiši Fakultete za družbene vede (Cena parkiranja znaša 1,50 EUR do ene 

ure in nato 0,50 EUR na uro.) ali na parkirišču pri Ekonomski fakulteti (Cena parkiranja znaša 0,50 EUR za 

prve pol ure in nato 1 EUR na uro.) 

 Z vlakom, avtobusom in mestnim avtobusom 

Od glavne železniške oz. avtobusne postaje Ljubljana se odpravite do mestnega postajališča na Bavarskem 

dvoru. Do FDV vas pripeljejo mestni avtobusi številka 6, 8 ali 11 (izstopite na postajališču Mercator) ali 

številka 20 (izstopite na postajališču Puhova). Od tam vas bodo do FDV vodili smerokazi. 

Plačilo mestnega avtobusa 

cena prevoza z uporabo kartice Urbana stane 1,20 EUR (omogoča prestopanje znotraj časovnega intervala 

90 min), enkratna vožnja pri plačilu z mobilnim telefonom 1,20 EUR. 

 

 

 Dodatne informacije so vam na voljo na e-naslovu erasmus@cmepius.si in po tel. na št. 01-6209-
461 (Sonja Mavsar). 

       

http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=81119&lang=sl
mailto:erasmus@cmepius.si

