Izobraţevanje in usposabljanje za
koordinatorje tutorjev učiteljev in
študentov
13. in 14. september 2011

Sluţba za karierno svetovanje in ostale storitve za študente
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Predstavitev programa izobraževanja in usposabljanja
Predstavitve:






15. september 2011

Tutorski priročnik, druga prenovljena izdaja
Rezultati natečaja za majice
Kako vzpostaviti delovni odnos
Predstavitev organizacij za strokovno pomoč
Predstavitev Centra za poklicno rehabilitacijo Uri Soča

Delavnice:






Vodenje in usmerjanje tutorjev
Motivacija in promocija pri tutorstvu
Uporaba spletih orodij za promocijo storitev
Didaktika za tutorje
Medkulturno sporazumevanje
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1. dan: 13. september 2011
Prostor: Zbornična dvorana

Termin

15. september 2011

Vsebina

9.00 – 9.10

Uvodni nagovor (prorektorica dr. Julijana Kristl)

9.10 – 9.30

Tutorstvo na UL (Iva Matjašič, KC UL in Vanja Perovšek samostojna
strokovna svetovalka UL)

9.30 – 10.15

Psihološki pristop pri izvajanju tutorstva (dr. Boštjan Bajec,
Filozofska fakulteta)

10.15 – 11.25 Vodenje in usmerjanje tutorjev (Jože Gornik, CNVOS in Alenka
Blazinšek, Mladinski ceh)
11.25 – 11.40 Razprava
11.40 – 12.10 Odmor s pogostitvijo
12.10 – 13.10 Motivacija in promocija pri tutorstvu (Sašo Kronegger, 3P
izobraževanje in svetovanje, Sašo Kronegger s.p.)
13.10 – 14.10 Uporaba spletnih orodij za promocijo storitev (Matej Špehar,
Poslovno svetovanje, Matej Špehar s.p.)
14.10 -

Diskusija, evalvacija in zaključek prvega dne
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2. dan: 14. september 2011
Termin

MODUL A

Vsebina

9.00 – 11.00

Didaktika za tutorje (Romina Plešec Gasparič, Pedagoška fakulteta)
Prostor: Soba rektorjev

11.20 – 13.20

Medkulturno sporazumevanje (Simona Muršec, trenerka za človekove
pravice in globalno učenje)
Prostor: Dvorana Ivana Hribarja

9.00 – 11.00

Medkulturno sporazumevanje (Simona Muršec, trenerka za človekove
pravice in globalno učenje)
Prostor: Dvorana Ivana Hribarja

11.20 – 13.20

Didaktika za tutorje (Romina Plešec Gasparič, Pedagoška fakulteta)
Prostor: Soba rektorjev

13.25 – 13.35

Predstavitev organizacij za strokovno pomoč (Iva Matjašič, KC
UL)

13.35 – 14.15

Predstavitev Centra za poklicno rehablilitacijo, URI Soča (Metka
Teržan, dr. med.spec.med. dela, prometa in športa)

MODUL B

Prostor:
Zbornična
dvorana

15. september 2011

14.15 -

Diskusija, evalvacija in zaključek izobraževanja in usposabljanja
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15. september 2011

TUTORSTVO NA UL
Iva Matjašič, samostojna svetovalka UL
Služba za karierno svetovanje in ostale storitve za študente

Vanja Perovšek, samostojna svetovalka UL
Služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje
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15. september 2011

Vsebina
Spremembe organiziranosti
službe za kakovost in storitve
za študente
■ Kratka predstavitev Tutorskega
priročnika; druga, prenovljena
in dopolnjena izdaja
■ Predstavitev rezultatov natečaja
za majice (motiv za tutorstvo).
■ Predstavitev KC UL in
možnosti skupnega sodelovanja
■
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■

15. september 2011

Spremembe sluţbe za kakovost in storitve za študente

Preimenovanje službe v službo za karierno svetovanje in ostale
storitve za študente
spremljanje poročil,
analiza

vsebina
Služba za karierno
svetovanje in ostale
storitve za študente
Iva Matjašič, univ.dipl.soc.del.
Samostojna svetovalka UL
iva.matjasic@uni-lj.si
tel.: 01/2809-278

Univerzitetna služba za
spremljanje kakovosti,
analize in poročanje
tutorstvo@uni-lj.si
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Natečaj za izbiro motiva za tutorske majice
15. september 2011

Oblikovanje motiva na temo tutorstva, za tutorske majice in
za druge publikacije
■ Trajanje natečaja: od 16. junija do 14. julija
■ Nagrada za izbrani motiv:
500 EUR bruto.
■
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15. september 2011

■

■

■

39 različnih natečajnih
rešitev
Komisija za ocenjevanje in
izbiro motiva je za
najboljšo ocenila rešitev
Mateja Kerina s Fakultete
za arhitekturo.
Zmagovalna natečajna
rešitev je prejela 106 točk
od skupno 120 točk.
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15. september 2011
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15. september 2011
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Tutorski priročnik
15. september 2011

Druga, prenovljena in dopolnjena izdaja
■ Ažurirane kontaktne informacije in povezave
■ Ažurirane informacije o študiju na UL, vpisu, pravicah
študentov in drugih pomembnih vidikih študentskega
življenja
■ Opisi oblik tutorstva, ponazorjeni s primeri
■ Pogosta vprašanja in dileme tutorjev
■ Nove oblike tutorstva
■

Dostopen na spletni strani UL http://www.unilj.si/files/ULJ/userfiles/tutorski_prirocnik_out.pdf
■ CD Tutorski priročnik
■
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Poročanje tutorstvo 2010/2011 in
najave za tutorstvo 2011/2012
■

■

15. september 2011

Najave v podatkih za program dela 2012
Poročila o tutorstvu vključena v zbiranje podatkov za letno
poročilo in v letno poročilo za 2011
Poenostavitev (vnašanje in obdelava rezultatov)
■ Osnovni podatki (vrste tutorstva, število tutorjev, število ur…)
■ Vsebinski podatki (izzivi, vprašanja, nagrajevanje)
■ Možnost za dopolnjevanje
■

Navodila skupaj z navodili za letno poročilo.

Obvestilo na članice v septembru, s prošnjo, da nam pošljejo
kontakte odgovornih za tutorstvo na članici.
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Maja Dizdarevič, koordinator projekta
Iva Matjašič, samostojna svetovalka UL
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Predstavljene vsebine:
■
■
■
■
■
■

15. september 2011

Kratka predstavitev projekta in naših aktivnosti
Vzpostavitev mreže kariernih svetovalcev na članicah UL
Realizirane aktivnosti od dec. 2010 do avgusta 2011
Predstavitev delavnic in drugih izobraževanj
Primeri najpogostejših dilem in vprašanj študentov
Priložnosti za sodelovanje koordinatorjev/tutorjev in kariernih
svetovalcev

Foto: Ţeljko Stevanić, IFP d.o.o.
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Kratka predstavitev projekta in aktivnosti



15. september 2011

Financer: MVZT in Evropska unija
Trajanje projekta: 2.7.2010 – 30.6.2013

VLOGA KARIERNIH CENTROV:
 Ozaveščanje študentov o pomenu pravočasnega načrtovanja
karierne poti in vseživljenjskega učenja (organizacija različnih
izobraževanj za pridobivanje dodatnih kompetenc)
 Podpora pri izbiri študija
 Pomoč pri pripravi kariernega načrta
 Svetovanje študentom in diplomantom ob prehodu v zaposlitev
 Spodbujanje sodelovanja akademskega in gospodarskega okolja
(srečanja z delodajalci, predstavitve in obiski v realna delovna
okolja)
 Spremljanje kariernih poti diplomantov
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Vzpostavitev mreže kariernih svetovalcev na
članicah UL
15. september 2011

PeF in podpora
koordinatorju
Vesna Zupan

Koordinator projekta
Maja Dizdarevič
Sedež: rektorat

Nataša
Zalaznik
Kuntarič
Sedež: FS
Uradne ure po
članicah

BF, FFA,
VF, MF
Tanja
Potočnik
Sedež: BF
Uradne ure po
članicah

Jana Gruden
Sedež: Rektorat

Sedež: rektorat
Uradne ure: PeF

NTF, FE,
FRI, FMF,
FGG, FS,
FKKT

PF in podpora
koordinatorju

FDV, AG,
ALUO,
AGRFT,
FA, FŠ
Barbara
Spreizer
Sedež: FDV
Uradne ure po
članicah

FF, TEOF
Urška
Gruden
Sedež: FF
Uradne ure:
TeoF

Iva Matjašič

Psihološka
testiranja in
karierno
svetovanje
ŠPP

Sedež: FSD
Uradne ure po
članicah

Urška
Sazonov

FSD, FU,
ZF, FPP

Sedež: trenutno
rektorat
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Realizirane aktivnosti od dec. 2010 do avg. 2011 15. september 2011
177 brezplačnih delavnic, več kot
60 različnih tem
■ 7 delavnic za študente s
posebnimi potrebami
■ 2217 udeležencev delavnic
■ 4 obiski v realna delovna okolja
■ 15 predstavitev delodajalcev
■ 489 individualnih kariernih
svetovanj
■ 2 simulaciji selekcijskega
postopka
■ Karierni dnevi na PF, BF, FDV,
FF, NTF, FS
■
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Primeri delavnic in drugih izobraţevanj za študente 15. september 2011
■

Sodelujemo z različnimi strokovnjaki, ki izvajajo delavnice in
seminarje na teme:
• Delavnice na temo pridobivanja zaposlitvenih veščin
(veščine iskanja zaposlitve, karierni portfolio, kako se
predstaviti delodajalcem, socialno podjetništvo)
• Motivacija za študij in tehnike učinkovitega učenja
• Postavljanje ciljev za razvoj kariere, osebni marketing in
mreženje, spletna stran kot oblika samopromocije
• Delavnice za pridobivanje dodatnih znanj (excel, power
point, veščine javnega nastopanja ipd.)
• Delavnice za študente s posebnimi potrebami in
usposabljanje za delo z njimi
• Karierni dnevi na članicah
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Primeri najpogostejših vprašanj, dilem s katerimi se
študenti obračajo na karierne centre
15. september 2011
Prehod v zaposlitev (CV, motivacijsko pismo,…)
■ Informacije o zaposlitvenih možnostih pri nas in v tujini
■ Informacije o študijskih programih (možnostih dodiplomskega in
podiplomskega študija
■ Prepis, vpis po merilih za prehode
■ Vseživljenjsko učenje in pridobivanje dodatnih kompetenc (nasveti
za izobraževanja in druga izpopolnjevanja)
■

Foto: Ţeljko Stevanić, IFP d.o.o.

Skupne točke kariernih centrov in tutorskega sistema



15. september 2011

populacija = študenti
individualna svetovanja z namenom zagotavljanja ustrezne
študijske podpore

Kako lahko skupaj sodelujemo?
 Izmenjava medsebojnih informacij, izkušenj
 Pomoč pri promociji dogodkov
 Napotitev študentov na svetovanja v karierni center
Primer 1: Študentu študijski program, študij na članici ne ustreza.
Primer 2: Študent bo kmalu iskalec prve zaposlitve.
Primer 3: Študenta zanima izkušnja v tujini.
Primer 4: Študent bi rad pridobil dodatna znanja.
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Kontakt za več informacij in vaše pobude:
• Maja Dizdarevič, tel.: 01 2418 685, e-pošta: maja.dizdarevic@uni-lj.si
• Iva Matjašič, tel.: 01 2809 278, e-pošta: iva.matjasic@uni-lj.si

