
 
 

Vključevanje študentov s posebnimi potrebami v študijski proces 

Spletno srečanje za pooblaščene osebe za delo s študenti s posebnimi potrebami, tutorje in druge, 

ki se pri svojem delu srečujejo s študenti s posebnimi potrebami 

Sreda, 9. 12. 2020, od 9.00 do 11.30 

Dogodek bo potekal na Zoom-u 

PROGRAM 

9.00-9.15  

• Uvod v temo 
prof. dr. Barbare Novak, prorektorica za področje pedagoškega dela na Univerzi v Ljubljani 

• Namen nacionalne študije in načrti MIZŠ za bolj inkluzivno visoko šolstvo 
Jana Javornik, PhD, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, generalna direktorica Direktorata 
za visoko šolstvo 

 

9.15- 9.30  

• Predstavitev ključnih ugotovitev Študije o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem 
šolstvu – poudarek na posebnih potrebah 
dr. Milena Košak Babuder, soavtorica študije, svetovalka pooblaščenim osebam na članicah za vključitev 
študentov s posebnimi potrebami v študijski proces 

9.30 - 10.30 Podpora zaposlenim na Univerzi v Ljubljani za učinkovito vključevanje študentov s 
posebnimi potrebami v študijski proces 

• Svetovanje pooblaščenim osebam na članicah za vključitev študentov s posebnimi potrebami v 
študijski proces in podpora pri nakupu opreme  
dr. Milena Košak Babuder, svetovalka pooblaščenim osebam na članicah za vključitev študentov s posebnimi 
potrebami v študijski proces 

• Podporne storitve Kariernih centrov UL za študente, tutorje in zaposlene 
Predstavitev novega priročnika: Poučevanje študentov s posebnimi potrebami 
Živa Jakšić Ivačič, študentka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakultet i UL, soavtorica 
priročnika 

Predstavitev novega priročnika: Samozagovorništvo študentov s posebnimi potrebami  
Nina Fricelj, študentka Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti UL, avtorica priročnika 

Druge vrste podpore študentom s posebnimi potrebami 
Sabina Mikuletič Zalaznik, Karierni centri UL 

• Načrtovana izobraževanja za zaposlene v okviru INOVUP za delo s študenti s posebnimi 
potrebami 
Matej Urbančič, Filozofska fakulteta UL 

• Podpora Centra za uporabo IKT v pedagoškem procesu za delo s študenti s posebnimi potrebami 
Sanja Jedrinović, Vodja službe na univerzi za didaktično podporo pri uporabi IKT v pedagoškem procesu  



 

• Predstavitev aktivnosti v okviru projekta Eutopia na področju vključevanja ranljivih skupin   
doc. dr. Petra Videmšek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani 

• Brezplačno karierno svetovanje in možnost vključitve v projekt Prehod mladih  
Maja Zovko Stele, koordinatorka projekta Prehod mladih  

 
10.30 – 11.30 Okrogla miza in diskusija: Izkušnje z vključevanjem študentov s posebnimi potrebami v 
študijski proces (izmenjava izkušenj v obdobju prehoda na splet zaradi Covida-19,  predstavitev dobrih 
praks doma in v tujini in komentar na predstavljeno vsebino) 

- Jana Javornik, PhD, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, generalna direktorica Direktorata 
za visoko šolstvo 

- Miha Kosi, Društvo študentov invalidov Slovenije 
- doc. dr. Martina Oder, prodekanja za študijske zadeve na Zdravstveni fakulteti 
- Jerneja Kolbl, študentka Pravne fakultete 
 

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 določenih prispevkov) 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 e-učilnici 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. 

 

 

https://popr.uni-lj.si/
https://id.uni-lj.si/index.php?action=idportal
https://kc.uni-lj.si/novice/za-ini-si-svojo-tudijsko-in-karierno-pot-s-poprom-.html
https://kc.uni-lj.si/novice/za-ini-si-svojo-tudijsko-in-karierno-pot-s-poprom-.html
https://popr.uni-lj.si/leap/event.html?id=237&service=Careers+Service
mailto:sabina.zalaznik@uni-lj.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
http://www.uni-lj.si/
http://www.uni-lj.si/
https://kc.uni-lj.si/obvestila-glede-udele-be-dogodkov.html
https://kc.uni-lj.si/obvestila-glede-udele-be-dogodkov.html

