
 

 

Številka dopisa: 722-9/2016-4 

Datum: 12. 5. 2017 

 

 

ZADEVA: Vabilo študentom na dogodek Kariernih centrov Univerze v Ljubljani z 

naslovom »Izzivi vstopa študentov in študentk s posebnimi potrebami v študijski proces 

in trg dela«  

 

Dragi študenti in študentke,  

 

lepo vabljeni na dogodek »Izzivi vstopa študentov in študentk s posebnimi potrebami v 

študijski proces in na trg dela«. Z nami bodo strokovnjaki iz prakse, študenti s posebnimi 

potrebami in diplomanti, ki so se uspešno podali na karierno pot.  

 

Dogodek bo 23.5.2017, v prostorih Študentskega kampusa, ki se nahaja na Pivovarniški 6.  

Začeli bomo točno ob 13:00, zaključili pa ob 16:30.  

 

Program dogodka vam posredujemo v Prilogi 1.  

 

Prijave na dogodek zbiramo preko spletne prijavnice, ki je dostopna tukaj.  

 

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Vljudno vabljeni.  

 

Maja Dizdarević, l.r.       Prof. Matej Zupan, l.r. 

Koordinatorka KC UL                                                Prorektor Univerze v Ljubljani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prijava.uni-lj.si/kc/Lists/Izzivi%20vkljuevanja%20tudentov%20in%20tudentk%20s%20posebnimi/Nova%20forma.aspx?Source=https%3A%2F%2Fprijava.uni-lj.si%2Fkc%2FLists%2FIzzivi%2520vkljuevanja%2520tudentov%2520in%2520tudentk%2520s%2520posebnimi%2FPrva%2520stran.aspx&RootFolder


Priloga 1 

 

Karierni centri Univerze v Ljubljani vabijo na dogodek z naslovom 

IZZIVI VKLJUČEVANJA ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK S POSEBNIMI 

POTREBAMI V ŠTUDIJSKI PROCES IN NA TRG DELA 

23. maj 2017 

PROGRAM 

13:00 – 13:10 

Uvodna nagovora  

Prof. Matej Zupan, prorektor Univerze 

v Ljubljani 

Prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik 

Komisije za študente s posebnimi 

potrebami 

- Prilagoditve in pomen 

sodelovanja študentov in 

študentk ter različnih institucij 
 

- Prehod študentov in študentk s 

posebnimi potrebami na trg dela  

ter podpora, ki je na voljo 

 

Vsebina Ključni poudarki 

13:10 – 13:40 

Kako si kot oseba s posebnimi 

potrebami zagotoviti potrebno 

podporo v študijskem procesu? 

Asist. dr. Milena Košak Babuder, 

asistentka za področje didaktike 

specialne in rehabilitacijske pedagogike 

na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani  

 

- Priporočila za predstavitev posebnih 

potreb in potrebnih prilagoditev 

zaposlenim na fakultetah in 

akademija UL za ustrezno podporo 

ob študiju in na prehodu v 

zaposlitev. 
 

- Ključne točke Pravilnika o študentih 

s posebnimi potrebami 

13:40 – 14:00 ODMOR 

14:00 – 15:00 

Kako izboljšati svojo zaposljivost že 

v času študija in uspešno vstopiti na 

trg dela? 

Mag. Tatjana Dolinšek, direktorica in 

Simona Korez, spec., rehabilitacijska 

svetovalka in vodja projektov v Racio, 

družbi za razvoj človeškega kapitala, d. 

o. o., Maja Kuzma, sodelavka v projektu 

Signs for Handshakes 

- Predstavitev primerov v praksi in 

programov, v katere se lahko 

vključijo v času študija in po 

zaključku študija. 

- Predstavitev projekta Erasmus+: 

Signs for Handshakes 

- Predstavitev programa poklicne 

in zaposlitvene rehabilitacije 
 

- Predstavitev drugih možnosti za 

zaposlitev ali lastno podjetniško 

pot. 



Priloga 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatorka: Biba Rebolj, v rešitev usmerjena coachinja in nekdanja koordinatorka tutorjev za 

študente s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

15:00 – 15:15 ODMOR 

 

 

15:15 – 16:15 
Okrogla miza:  

Izkušnje na področju zaposlovanja 

visoko izobraženih oseb s posebnimi 

potrebami 

Moderira: Biba Rebolj 

Gostje:  

mag. Karmen Vodenik, Racio d.o.o. 

Andrej Pušljan, IBM 

Lea Bernik Urankar, samozaposlena  

Maja Kuzma predstavnik, podporno 

zaposlena  

Predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje 

 

 

Poudarki: 
 

- Predstavitev lastne izkušnje 

diplomantov s posebnimi 

potrebami z vstopom na trg dela  

 
- Iskanje zaposlitve – kako 

pomembne so lastna aktivnost, 

predstavitev kompetenc  

- in koriščenje pomoči? 

 

16:15 – 16:30 

Zaključna diskusija Povzetek ključnih ugotovitev 

KDAJ: torek, 23. maj 2017, ob 13.00 
KJE: Študentski kampus, Pivovarniška 6, Ljubljana 
PRIJAVA: Prosimo, da se predhodno prijavite preko SPLETNE POVEZAVE. 
DODATNE INFORMACIJE: kc@uni-lj.si, 01 2418 685 

INFORMACIJE IN PRIJAVA 
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