Imam posebne potrebe. Ali in zakaj o njih spregovoriti?
Spletni dogodek za študente s posebnimi potrebami
Petek, 11. 12. 2020, od 9.00 do 11.00
Dogodek bo potekal na Zoom-u
PROGRAM
9.00 - 9.20
Zakaj in kdaj zaprositi za status študenta s posebnimi potrebami? Predstavitev Pravilnika o študentih s
posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.
dr. Milena Košak Babuder, svetovalka UL za delo s študenti s posebnimi
9.20 - 9.50
Kdaj, komu in na kakšen način razkriti svoje posebne potrebe? Kako komunicirati s profesorji?
Predstavitev priročnika Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami.
Nina Fricelj, avtorica priročnika študent študentu: Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami
9.50 - 10.05
Podporne storitve Kariernih centrov UL za študente, tutorje in zaposlene
Sabina Mikuletič Zalaznik, Karierni centri UL
Brezplačno karierno svetovanje in vključitev v projekt Prehod mladih
Maja Zovko Stele, koordinatorka projekta Prehod mladih
10.05 - 11.00
Okrogla miza: Ali in zakaj spregovoriti o svojih posebnih potrebah? Izmenjava izkušenj v obdobju
prehoda na splet zaradi Covida-19, predstavitev dobrih praks in komentar na predstavljeno vsebino.
• Amir Alibabić, Fakulteta za družbene vede UL
• Anja Drev, Biotehniška fakuleta UL
• Maša Pupaher, Filozofska fakulteta UL
• Miha Kosi, Društvo študentov invalidov Slovenije
Zaključek
Prijava:
Na dogodek se prijavite preko POPR-a – portala osebne in profesionalne rasti. Študenti se v POPR
prijavite s svojo UL digitalno identiteto, ostali pa sledite registracijskemu postopku. Več o POPR-u si
preberite med našimi novicami. Na dogodek se lahko prijavite preko te povezave.
Več informacij:
Sabina Mikuletič Zalaznik, karierna svetovalka, sabina.zalaznik@uni-lj.si
Organizator dogodka Karierni centri UL bo dogodek (z izjemo okrogle mize) posnel z namenom nadaljnjega
informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo oddelka. Fotografiranje in
snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka bodo objavljeni na spletnih straneh kc.uni-lj.si, www.uni-lj.si in eučilnici Kariernih centrov UL ter na univerzitetnih družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, YouTube in
Instagram. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence. Več informacij
za udeležence spletnih dogodkov Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

