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Kaj je to ERASMUS IPKazalo
Intenzivni program (IP) je kratek študijski program (2–6 tednov dela na določeno temo), ki 
združuje študente in osebje z več visokošolskih izobraževalnih ustanov iz vsaj treh sodelujočih 
držav, namen pa je:

• Spodbujati mednarodno in večnacionalno poučevanje o strokovnih temah, ki drugače niso 
del učnega načrta ali se poučujejo na zelo omejenem številu univerz.

• Omogočiti študentom in učiteljem, da sodelujejo v večnacionalnih skupinah in tako 
izkoristijo posebne pogoje učenja in poučevanja, ki na posamezni ustanovi niso na voljo, ter 
si pridobijo nov pogled na preučevano temo.

• Omogočiti učiteljem, da si izmenjajo mnenja o učni vsebini in novih pristopih k učnim 
načrtom ter učne metode preizkusijo v mednarodnem učnem okolju.

IP je lahko enkratna aktivnost ali aktivnost, ki se pojavlja omejeno število let (financiranje mogoče 
za največ tri zaporedna leta, letna vloga). 

Program ne sme biti sestavljen iz raziskovalnih dejavnosti ali konferenc, sodelujočim učiteljem in 
študentom pa bi naj dal nekaj novega v smislu učnih možnosti, razvoja sposobnosti, dostopa do 
informacij idr. 

Upoštevati je treba naslednje zaželene značilnosti:
• Razmerje med učitelji in študenti bi moralo zagotoviti aktivno sodelovanje v učnem prostoru 

in pri izvajanju IP-ja spodbujati razvoj učnega načrta.
• IP mora biti vključen v študijski program sodelujočih študentov, zlasti pa se spodbujajo IP-ji, 

ki so kot del študijskih obveznosti študentom v celoti priznani.
• Da bi izboljšali evropsko dimenzijo IP-jev, imajo lahko prednost IP-ji, ki zajemajo univerze iz 

več kot treh držav.
• Posebna pozornost bo namenjena IP-jem s področij, ki so manj primerna za daljše študijske 

izmenjave.
• IP-ji, ki prispevajo k širjenju znanja, hitro razvijajočim se in novim področjem, bodo prav tako 

deležni posebne pozornosti.

Vlogo pošlje koordinator IP v imenu vseh partnerjev na nacionalno agencijo v svoji državi. Vse 
visokošolske izobraževalne ustanove, ki sodelujejo pri IP-ju, morajo biti nosilke Univerzitetne 
listine Erasmus.

Izbor izvede nacionalna agencija (NA) v državi koordinatorja IP, in sicer na osnovi poziva za oddajo 
predlogov, ki ga kot dopolnilo k splošnemu razpisu za oddajo predlogov za program Vseživljenjsko 
učenje objavi NA. 

Izbor udeležencev pri IP-ju (študentje in učitelji) izvede konzorcij IP-ja.

Vse podrobnosti glede pogojev za sodelovanje in prioritete so navedene v splošnem in 
decentraliziranem VŽU razpisu vsake sodelujoče države, ki se nanaša na posamezno akademsko 
leto.

Kaj je to ERASMUS IP �

Razpis 2007 – Izbrani projekti 4

DIVE – Načrtovanje in naseljevanje virtualnih okolij: Preskakovanje dimenzij v Ljubljani  4

META humanistične vede 2008 – Sredozemska poletna šola teoretičnih in uporabnih 

humanističnih ved  6

Intenzivni podiplomski seminar »Upravljanje različnosti«  �0

FM SS 2008, Mednarodna poletna šola Fakultete za management 2008  �2

Evropske sociokulturne meje - podedovana dojemanja in sodobne krajine  �4

Razpis 2008 – Izbrani projekti  �8

DIVE – Načrtovanje in naseljevanje virtualnih okolij: Preskakovanje dimenzij v Ljubljani �8

Evropske sociokulturne meje - podedovana dojemanja in sodobne krajine  20

META humanistične vede 2009 – Sredozemska poletna šola teoretičnih in uporabnih 

humanističnih ved  24

Socialno delo in socialna politika: poučevanje primerjalnih perspektiv v mednarodnem 

kontekstu  28

Zdravje – Zdravo življenje  �0
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Naslov IP: 
DIVE – Načrtovanje in naseljevanje virtualnih okolij: 
Preskakovanje dimenzij v Ljubljani
Spletna stran projekta: 
http://predmet.fa.uni-lj.si/dive/ in http://vipa�.adm.at/course/view.php?id=�2

Univerza v Ljubljani
Erasmus koda: SI LJUBLJA0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-lj.si 

Virtualni prostori so postali v številnih kontekstih glavni dejavnik gospodarske rasti. Zato 

projektiranje poskusnih sob arhitektom odpira nove možnosti za delo in zaposlovanje na področju 

estetskega in konceptualnega oblikovanja teh virtualnih sob. Sodobna družba zahteva prilagodljive 

urbane in arhitekturne odzive. DIVE bo obravnaval nove kontekste, nove družbene in urbane 

strukture in nove vzorce, ki se glede razmerij in fizičnosti izogibajo uveljavljenim konceptom, in 

zato “preskakuje dimenzije”. Pri resnični, fizični arhitekturi so razmerja zelo pomembna, kaj pa se 

zgodi, ko vstopimo v virtualna okolja? IP bo študentom dal teoretično znanje in praktično “digitalno 

pismenost”: predavanja strokovnjakov s tega področja in razprave o teh vprašanjih v pojmovni fazi; 

praktično delo v skupinah, kjer se zamisli in koncepti preskusijo in praktično uporabijo. Virtualne 

in algoritemske zasnove bodo razvite v digitalnih okoljih (s pomočjo najsodobnejše programske 

opreme, ki podpira problemsko usmerjeno, izkušenjsko in sodelovalno učenje z medijsko bogato 

vsebino) in z močnim sklicevanjem na lokalni, resnični kraj v Ljubljani. DIVE ni namenjen samo 

dodiplomskim študentom arhitekture, ampak tudi študentom sorodnih akademskih disciplin, kot 

so oblikovanje iger, arhitekturna vizualizacija, psihologija in računalniški arhitekturni inženiring.

Institucija koordinatorica: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo�*

dr. Tadeja Zupančič

Zoisova �2 

SI-�000 Ljubljana

e-naslov: tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Partnerji: 
• University of East London, London, Velika Britanija 

• Aalborg Universitet, Aalborg, Danska

• Technische Universität Wien, Dunaj, Avstrija

• FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, Gradec, Avstrija

�* Foto: Špela Verovšek in Katarzyna Smagala.
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Naslov IP: 
META humanistične vede 2008 – Sredozemska poletna 
šola teoretičnih in uporabnih humanističnih ved
Spletna stran projekta: http://www.fhs.upr.si/index.cgi?m=��&id=208

Univerza na Primorskem / Università del Litorale 
Erasmus koda: SI KOPER0�

Spletna stran univerze: http://www.upr.si 

Poletna šola META humanistične vede 2008, z naslovom „Ponovno razmišljanje o Evropi: gradnje 

novega”, bo poskušala odgovoriti na vprašanja, povezana s trenutno vlogo Evrope in EU v 

globalnem kontekstu. Prizadevali si bomo ugotoviti, kako se je izvirna zamisel Združene Evrope 

sčasoma spremenila in s kakšnimi novimi in neizogibnimi globalizacijskimi izzivi se EU trenutno 

sooča. Gospodarske in demografske spremembe, regionalni razvoj (v primeru jugovzhodne 

Evrope), potreba po (pre)oblikovanju različnih identitet (na primer verskih identitet v odnosih 

med islamom in krščanstvom, etnične, kulturne, nacionalne in nadnacionalne ali medkulturne 

identitete), diskurzivna gradnja in simbolična predstavitev teh identitet, na primer koliko so 

uporabljene strategije do sedaj spodbujale ali ovirale evropski razvoj na teh področjih in v 

kakšno smer naj gredo nove gradnje? 

Glavne dejavnosti 

A. Plenarno zasedanje

B. Programi

�. ANTROPOLOŠKI – RELIGIOLOŠKI – KULTUROLOŠKI VIDIKI EU

2. GOSPODARSKO-DEMOGRAFSKI VIDIKI EU

�. JEZIKOVNI IN KULTURNI VIDIKI EU

 
Ciljne skupine so dodiplomski in podiplomski študenti, raziskovalci in učitelji, vsi 

družboslovci in sociologi ter vsi drugi strokovnjaki, ki jih zanimajo odgovori na vprašanja, ki jih 

zastavljajo sodobne humanistične vede in družboslovje. Število udeležencev bo omejeno.

Pričakujemo, da bo Poletna šola z vsemi udeleženci in sodelujočimi predavatelji podala novo pot 

proti močnejšim in tudi formalnim akademskim povezavam na območju jugovzhodne Evrope z 

namenom doseči akademsko razpravo o mednarodnih odnosih na tem področju, vse pa zaradi 

opravljanja vloge medkulturnega stalnega vzajemnega delovanja različnih kultur, družbenih 

skupin in skupnosti na lokalni, regionalni, nacionalni, nadnacionalni in globalni ravni s ciljem 

odgovornega oblikovanja skupne prihodnosti, kar je postalo eden od temeljnih ciljev sodobnih 

družb. Prav tako bo postala pomemben del dodatne ponudbe k standardnim programom UP 

FHŠ.
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Institucija koordinatorica: 

Univerza na Primorskem / Università del Litorale,  Fakulteta za humanistične študije Koper

dr. Borut Klabjan

Titov trg � 

SI-6000 Koper

e-naslov: borut.klabjan@fhs.upr.si

Partnerji: 
• Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Celovec/Klagenfurt, Avstrija

• Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poljska

• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,  Bielsko-Biała, Poljska

• Università Ca΄ Foscari di Venezia, Benetke, Italija

• Università degli Studi di Trieste, Trst/Trieste, Italija 
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Naslov IP: 
Intenzivni podiplomski seminar »Upravljanje različnosti«
Spletna stran projekta: 
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/aktualno/kronika/Upravljanje%20razli%C4%8Dnosti/index.htm

Univerza v Ljubljani
Erasmus koda: SI LJUBLJA0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-lj.si 

Cilji projekta so:
- predstaviti udeležencem nekatere pomembne teme in teorijo, povezane z urejanjem in 

upravljanjem raznolikosti ter preprečevanjem, obvladovanjem in /ali reševanjem kriz in 

konfliktov,

- razviti dojemanje in analitične veščine udeležencev,

- udeležencem predstaviti in jih usposobiti za uporabo metod in tehnik za upravljanje 

raznolikosti ter preprečevanje, obvladovanje in/ali reševanje kriz in konfliktov.

Zgoraj navedene teme bodo razvite v dvotedenskem tečaju, ki ga bo v Ljubljani (Slovenija) 

organizirala Univerza Ljubljana. Usposabljanje bo potekalo v delovnih skupinah s simulacijami in 

igranjem vlog. 

Pristop je multidisciplinaren in zagotavlja analizo teme z različnih vidikov. Izbrana tema veliko 

prispeva k odzivu na nove potrebe in izzive, ki se pojavljajo s širitvijo Evrope in vključevanjem 

novih držav.

Tečaj je namenjen �� podiplomskim študentom iz Italije, Madžarske, Slovenije, Avstrije in Litve. 

Učitelji so ugledni profesorji različnih narodnosti in z različnimi izkušnjami. Glavni rezultati so 

izmenjava mnenj in novi pogledi in spoznanja udeležencev o upravljanju raznolikosti. 

Institucija koordinatorica: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo

dr. Rudi Rizman

Aškerčeva 2 

SI-�000 Ljubljana

e-naslov: rudi.rizman@guest.arnes.si

Partnerji: 
• Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italija

• Berzsenyi Dániel Főiskola, Európa-tanulmáyok Tanszék, Szombathely, Madžarska

• Karl-Franzens-Universität Graz, Gradec, Avstrija

• Università degli Studi di Verona, Verona, Italija

• Vytauto Didziojo Universitetas, Kaunas, Litva
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Naslov IP: 
FM SS 2008, Mednarodna poletna šola Fakultete za 
management 2008
Spletna stran projekta: http://www.fm-kp.si/index.php?showid=79�

Univerza na Primorskem / Università del Litorale
Erasmus koda: SI KOPER0�

Spletna stran univerze: http://www.upr.si

Poletna šola Fakultete za management 2008 je izobraževalna pobuda, ki poskuša izkoristiti nov 

razvoj dogodkov v Evropski uniji z obravnavanjem sedanjih in prihodnjih vprašanj managementa, 

ki se nanašajo na težave uspešnega poslovanja v okviru novih meja Evrope. Splošni cilj je, da 

udeleženci dobro razumejo, kako analitično razgraditi zapletene medsebojne odvisnosti, povezane 

z managementom in poslovnim uspehom, tako z vidika razvitih držav kot držav v razvoju.

Cilj poletne šole FM 2008 je razširiti znanje študentov o managementu, ekonomiji, pravu in 

drugih povezanih študijih glede na procese gospodarskega povezovanja v Evropi in poudariti 

prednosti in izzive gospodarskega povezovanja v vsakdanjem življenju. 

Ciljna skupina so študenti in predavatelji iz naših partnerskih univerz ter študenti iz 

jugovzhodne Evrope in od drugod. V treh tednih bo organiziranih osem tečajev, ki vključujejo tudi 

obiske v vodilnih gospodarskih družbah in zgodovinskih znamenitosti ter obiske predstavnikov 

podjetij. 

Pričakovani rezultat je večja ozaveščenost, kako najbolje doseči uspešen management v 

novi Evropi in študente oborožiti s znanjem, ki je za to potrebno.

Poletna šola se bo začela �8. junija 2008, 28. maja 2008 pa bodo študenti vključeni v e-učilnico, ker 

morajo projekt začeti pred prihodom v Slovenijo. Projekt bo potekal na instituciji koordinatorici 

– Fakulteta za management Koper, Slovenija.

Institucija koordinatorica: 

Univerza na Primorskem / Università del Litorale, Fakulteta za management Koper2*

dr. Rune Ellemose Gulev

Cankarjeva �

SI-6000 Koper

e-naslov: runeellemose.gulev@fm-kp.si

Partnerji: 
• Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Celovec/Klagenfurt, Avstrija

• YASAR, Üniversitesi, Izmir, Turčija 

• Gornoslaska Wysza Szkola Handlowa Im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice, 

Poljska

�* Foto: Alen Ježovnik. Foto “neformalnih” fotografij: udeleženci IP-ja.
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Naslov IP: 
Evropske sociokulturne meje - podedovana dojemanja in 
sodobne krajine 

Spletna stran projekta: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=�20

Univerza v Ljubljani 
Erasmus koda: SI LJUBLJA0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-lj.si 

Cilji: študenti imajo enkratno priložnost, da se učijo o sodobnih spremembah pomena, funkcij 

in dojemanj meja ter preoblikovanja krajin v izbranih mejnih območjih Evrope.�* Ker se sodobna 

Evropa vrača k starim mejam, je za učinkovito povezovanje zelo pomembno, da mladi Evropejci 

razumejo zatrte in spominske sociokulturne razlike krajin, da se učijo o kompleksnosti skupnosti 

in kulture, ki se skriva za preveč poenostavljenimi mitskimi podobami, ki nastanejo zaradi 

nepoznavanja (balkansko razbojništvo, tartanska Škotska, romunsko tlačanstvo, turistična Španija 

itd.) in ustvarijo sociokulturno ozaveščenost, ki jo je mogoče prenesti na druge okoliščine. 

Ciljne skupine: dodiplomski in podiplomski študenti geografije, zgodovine ali evropskih 

študij. 

Glavne dejavnosti: na podlagi koncepta projektnega učenja so glavne dejavnosti intenzivno delo 

na terenu (mednarodne skupine, v tujini, z uporabo tujih jezikov), skupinski in individualni projekti, 

seminarji, ki jih podpirajo številna predavanja, študij ustreznih podatkov in literature ter uporaba 

sodobnih orodij GIS. Pred, med in po IP bo komunikacija, razprave, zbiranje gradiv in razširjanje 

rezultatov potekalo v okolju e-učenja.

Pričakovani rezultati: študenti lahko dobijo točke (ECTS). Izbrana gradiva in rezultati 

projektov bodo na voljo na internetu in objavljeni.

�* IP je potekal v Litvi, �008.

Institucija koordinatorica: 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

dr. Marko Krevs 

Aškerčeva 2

SI-�000 Ljubljana

e-naslov: marko.krevs@ff.uni-lj.si 
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Partnerji: 

• Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilna, Litva

• Leopold Frantzens Universität von Innsbruck, Innsbruck, Avstrija

• Universidade Nova de Lisboa, Lizbona, Portugalska

• Universidad de Sevilla, Seville, Španija

• University of Aberdeen, Aberdeen, Velika Britanija

• Universitatea »Babes-Bolyai« Din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romunija
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Naslov IP: 
DIVE – Načrtovanje in naseljevanje virtualnih okolij: 
Preskakovanje dimenzij v Ljubljani (obnovitvena prijava, 
2. izvedba)
Spletna stran projekta: 

http://predmet.fa.uni-lj.si/dive/ in http://vipa�.adm.at/course/view.php?id=�2

Univerza v Ljubljani
Erasmus koda: SI LJUBLJA0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-lj.si 

Virtualni prostori so postali v številnih kontekstih glavni dejavnik gospodarske rasti. Zato 

projektiranje poskusnih sob arhitektom odpira nove možnosti za delo in zaposlovanje na 

področju estetskega in konceptualnega oblikovanja teh virtualnih sob. Sodobna družba zahteva 

prilagodljive urbane in arhitekturne odzive. V nadaljevanju programov DIVE bodo obravnavani 

novi konteksti, nove družbene in urbane strukture in novi vzorci, ki se glede obsega in fizičnosti 

izogibajo uveljavljenim konceptom. Nekatera prijetna okolja so nam všeč, druga pa ne – zakaj 

je tako, ali so morebiti bolj humana? Če da, kaj nakazuje humanizacija okolij, v katera se 

potopimo, in kako jo uvesti? Naj bo simulirana, ali pa naj ustvarimo popolnoma drugačna okolja?  

IP bo študentom dal teoretično znanje in praktično “digitalno pismenost”: predavanja 

strokovnjakov s tega področja in razprave o teh vprašanjih v pojmovni fazi; praktično delo v 

skupinah, kjer se zamisli in koncepti preskusijo in praktično uporabijo. Virtualne in algoritemske 

zasnove bodo razvite v digitalnih okoljih (s pomočjo najsodobnejše programske opreme, ki 

podpira problemsko usmerjeno, izkušenjsko in sodelovalno učenje z medijsko bogato vsebino) in 

z močnim sklicevanjem na lokalni, resnični kraj v Ljubljani. DIVE ni namenjen samo dodiplomskim 

študentom arhitekture, ampak tudi študentom sorodnih akademskih disciplin, kot so oblikovanje 

iger, arhitekturna vizualizacija, psihologija in računalniški arhitekturni inženiring.

Institucija koordinatorica: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

dr. Tadeja Zupančič

Zoisova �2 

SI-�000 Ljubljana

e-naslov: tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si

Partnerji: 
• University of East London, London, Velika Britanija 

• Aalborg Universitet, Aalborg, Danska

• Technische Universität Wien, Dunaj, Avstrija

• FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, Gradec, Avstrija4*

�* Foto: Špela Verovšek in Katarzyna Smagala.
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Naslov IP: 
Evropske sociokulturne meje - podedovana dojemanja in 
sodobne krajine (obnovitvena prijava, 2. izvedba)
Spletna stran projekta: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=�20

Univerza v Ljubljani 
Erasmus koda: SI LJUBLJA0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-lj.si 

Cilji: študenti imajo enkratno priložnost, da se učijo o sodobnih spremembah pomena, funkcij 

in dojemanj meja ter preoblikovanja krajin v izbranih mejnih območjih Evrope. Ker se sodobna 

Evropa vrača k starim mejam, je za učinkovito povezovanje zelo pomembno, da mladi Evropejci 

razumejo zatrte in spominske sociokulturne razlike krajin, da se učijo o kompleksnosti skupnosti 

in kulture, ki se skriva za preveč poenostavljenimi mitskimi podobami, ki nastanejo zaradi 

nepoznavanja (balkansko razbojništvo, tartanska Škotska, romunsko tlačanstvo, turistična Španija 

itd.) in ustvarijo sociokulturno ozaveščenost, ki jo je mogoče prenesti na druge okoliščine.

Ciljne skupine: dodiplomski in podiplomski študenti geografije, zgodovine ali evropskih 

študij. 

Glavne dejavnosti: na podlagi koncepta projektnega učenja so glavne dejavnosti intenzivno delo 

na terenu (mednarodne skupine, v tujini, z uporabo tujih jezikov), skupinski in individualni projekti, 

seminarji, ki jih podpirajo številna predavanja, študij ustreznih podatkov, literature in uporaba 

sodobnih orodij GIS. Pred, med in po IP bo komunikacija, razprave, zbiranje gradiv in razširjanje 

rezultatov potekalo v okolju e-učenja.

Pričakovani rezultati: študenti lahko dobijo točke (ECTS). Izbrana gradiva in rezultati 

projektov bodo na voljo na internetu in objavljeni.

Institucija koordinatorica: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

dr. Marko Krevs 

Aškerčeva 2

SI-�000 Ljubljana

e-naslov: marko.krevs@ff.uni-lj.si 
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Partnerji: 
• University of Aberdeen, Aberdeen, Velika Britanija

• Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilna, Litva

• Universidade Nova de Lisboa, Lizbona, Portugalska

• Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tübingen, Nemčija

• Panepistimio Egeou, Mytilene Lesvos, Grčija

• Lepopold Frantzen Universität von Innsbruck, Innsbruck, Avstrija

• Universidad de Sevilla, Sevilla, Španija

• Universitatea »Babes-Bolyai« Din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romunija
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Naslov IP: 
META humanistične vede 2009 – Sredozemska poletna 
šola teoretičnih in uporabnih humanističnih ved 
(2. izvedba)
Spletna stran projekta: http://www.fhs.upr.si/index.cgi?m=��&id=208

Univerza na Primorskem / Università del Litorale 
Erasmus koda: SI KOPER0�

Spletna stran univerze: http://www.upr.si 

Fakulteta za humanistične študije pri Univerzi na Primorskem že tretje leto organizira poletno 

šolo. Po začetnih izkušnjah je postalo jasno, da samo mednarodno sodelovanje lahko zagotovi 

različne vire vložka v učni načrt. Poleg tega je Poletna šola META IP Erasmus povezala veliko 

institucij iz različnih držav s svojimi raziskavami in izkušnjami in tako ustvarila resnično večstransko 

sodelovanje na področju izobraževanja in tako znatno povečala obseg izmenjav med univerzami. 

Za poletno šolo META so skrbno izbrane tri teme, kar zagotavlja močan multidisciplinarni pristop. 

Predavatelje se spodbuja, da prestopijo meje svojih področij raziskovanja, da lahko študenti 

izbrane teme bolje razumejo. Pri tej multidisciplinarnosti in neizbežni medkulturni izkušnji imajo 

koristi ne samo študenti, ampak tudi sodelujoči predavatelji, ki lahko izmenjajo svoja stališča in 

primerjajo svoje raziskave na določeno temo. 

Poletna šola META je zasnovana tako, da sproži neko temo, pomembno v sodobnem svetu, ki je ni 

mogoče poučevati v okviru rednih študijskih programov. S pomočjo multidisciplinarnega pristopa 

se osvetli različne vidike in zato je Poletna šola META toliko bolj privlačna.

Ker teme konec koncev segajo na toliko različnih področij, se pridobljeno znanje lahko takoj 

uporabi v „resničnem svetu”, tj. pri pomoči podjetjem. Prav tako multidisciplinarna metodologija 

povečuje akademsko izkušnjo, ki je zato bolj specifično uporabna.

Institucija koordinatorica: 

Univerza na Primorskem / Università del Litorale,  Fakulteta za humanistične študije Koper

dr. Borut Klabjan

Titov trg � 

SI-6000 Koper

e-naslov: borut.klabjan@fhs.upr.si
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Partnerji: 
• Università ta’ Malta, Msida, Malta

• Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomànyi Kar, Pécs, Madžarska

• Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Celovec/Klagenfurt, Avstrija

• Università degli studi di Udine, Videm/Udine, Italija

• Università Ca’ Foscari Venezia, Benetke, Italija

• Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna, Italija



28 29

Naslov IP: 
Socialno delo in socialna politika: poučevanje primerjalnih 
perspektiv v mednarodnem kontekstu (nov IP)
Spletna stran projekta: http://www.indosow.net/

Univerza v Ljubljani 

Erasmus koda: SI LJUBLJA0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-lj.si 

Intenzivni program „Doktorski študij socialnega dela in socialne politike: poučevanje primerjalne 

perspektive v mednarodnem kontekstu” koordinira Univerza Ljubljana, Fakulteta za socialno delo 

(Slovenija) s partnerji iz Univerze za uporabne znanosti St. Pölten (Avstrija), Univerze za uporabne 

znanosti ASFH Alice Salomon ASFH (Nemčija), Univerze Anglia Ruskin (Združeno kraljestvo) in 

Univerze Jyväskylä (Finska). Glavni cilj projekta je izvedba enkratnega mednarodnega intenzivnega 

učnega programa kot sestavnega dela Indosow, novo razvitega mednarodnega doktorskega 

programa socialnega dela in socialne politike, ki je prvi med evropskimi HEI. �0-dnevni intenzivni 

program je namenjen študentom socialnega dela na doktorski ravni in bo pilotni projekt, ki bo sledil 

doktorskemu programu socialnega dela v Evropi. Študij po potekal v angleškem jeziku na Fakulteti 

za socialno delo v Ljubljani in bo zajemal tri glavne teme: �. Metodologija raziskav socialnega 

dela in politike, 2. Teorije in metode socialnega dela in socialne politike: mednarodne perspektive, 

�. Primerjalne perspektive študij raznolikosti v socialnem delu. Namen intenzivnega programa 

je izboljšati zmožnosti študentov in učiteljev za učenje, prakso in poučevanje v mednarodnem 

okolju. Cilj je zagotoviti boljše mednarodno in primerjalno razumevanje različnih spoznanj in 

tradicij na področju socialnega dela in socialne politike. V IP bodo poučevali akademski člani 

sodelujočih institucij. Rezultati programa in razvite pedagoške novosti bodo pozneje uporabljene 

v študijskem programu Indosow. Projekt bo vzpostavil tudi spletno stran, kjer bo izdelano gradivo 

na voljo drugim študentom in institucijam, ki poučujejo socialno delo in socialno politiko.

Institucija koordinatorica: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

dr. Darja Zaviršek

Topniška ulica ��

SI-�000 Ljubljana

e-naslov: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si 

Partnerji: 

• Fachhochschule St. Pölten, Gmbh, St. Pölten, Avstrija

• Anglia Ruskin University, Cambridge, Velika Britanija

• Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Finska

• Alice-Salomon-Hochschule Berlin, Berlin, Nemčija
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Naslov IP: 
Zdravje – Zdravo življenje (nov IP)

Univerza v Mariboru
Erasmus koda: SI MARIBOR0�

Spletna stran univerze: http://www.uni-mb.si

Fakulteta za zdravstvene vede Univerza Maribor bo v letu 2009 organizirala poletno šolo z 

naslovom „Zdravo življenje - ZDRAVJE“. Desetdnevni intenzivni program bo vseboval predavanja, 

seminarsko delo, razprave, delo na terenu itd. na različnih področjih, npr. gerontologija, simulacije, 

zdrava prehrana, psihiatrija, ioinformatika in sistemska biologija, raziskovalna metodologija 

in zdravstveno varstvo, pravni vidiki, človekove pravice, bolnikove pravice, upravljanje v 

zdravstvenem varstvu, okolje in globalne spremembe itd. Na intenzivni program bomo povabili 

tuje študente iz Anglije in Irske ter drugih sosednjih držav (Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 

Makedonije, Črne gore). Študenti se bodo lahko udeležili predavanj in seminarskega dela in 

pridobili 4 ECTS (evropski sistem prenašanja kreditnih točk). Vsak dan bo razdeljen na dopoldanski 

in popoldanski del. Dopoldne bodo predavanja poznanih in uglednih strokovnjakov, popoldne 

pa bodo študenti glede na interese obiskovali različne objekte, imeli seminarske razprave, delali 

na terenu itd. Glavna ciljna skupina bodo dodiplomski študenti. Najbolj pomembni rezultati so 

večje teoretično znanje študentov, študenti bodo spoznali dobro prakso v različnih državah, 

raziskovali svoje znanje, menjali vloge, razpravljali o vtisih izobraževalnih ekskurzij, videli bodo 

različne domove za starejše in objekte in naprave za starejše ter jih primerjali s tistimi doma. Zelo 

pomembno bo tudi druženje, na primer kuharska tekmovanja, ko bodo študenti lahko tekmovali 

s profesorji v pripravi zdrave hrane, organizirali bomo bio tržnico, na kateri bodo kmetije lahko 

predstavile svoje zdrave izdelke.

Institucija koordinatorica: 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

mag. Helena Blažun

Žitna ulica ��

SI-2000 Maribor

e-naslov: helena.blazun@uni-mb.si 

Partnerji: 

• University of Surrey, Guilford, Velika Britanija

• University College Dublin, Dublin, Irska
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Viri fotografij:
• Internetne strani posameznih IP-jev

• Strani univerz 

• Strani fakultet koordinatoric

• Osebni arhivi koordinatorjev IP-jev in sodelavcev pri IP-jih

Iskreno se zahvaljujemo koordinatorjem IP-jev, sodelavcem pri IP-jih in udeležencem, ki so nam 

prijazno dovolili objavo fotografij.




