
 
 
Inovativne in prožne oblike učenja in 
poučevanja –  izzivi in priložnosti  

 
 
 

Portorož, 7. februar 2019 

Univerza na Primorskem 
Universita‘ del Litorale 

 

vabi visokošolske učitelje in sodelavce, strokovne 
delavce, študente slovenskih in tujih visokošolskih 
zavodov ter drugo zainteresirano javnost na 
  

POSVET  

Projekt »Inovativno učenje in poučevanje v 
visokem šolstvu (INOVUP)« sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada 



 
 
 
Inovativne in prožne oblike učenja in 
poučevanja –  izzivi in priložnosti  
 
 
 
 

Projekt Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne 
kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP) sledi 
strateškim smernicam in ciljem, ki jih opredeljujejo temeljni 
evropski in nacionalni dokumenti na področju visokošolskega 
izobraževanja. V okviru Strateškega okvirja – izobraževanje in 
usposabljanje 2020 so namreč določeni štirje skupni cilji EU 
za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja 
do leta 2020, in sicer uresničevanje načela vseživljenjskega 
učenja in mobilnosti, izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
izobraževanja in usposabljanja, uveljavljanje pravičnosti, 
socialne kohezije in aktivnega državljanstva ter spodbujanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na 
vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.   

Na posvetu, organiziranem v okviru projekta Inovativno 
učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in 
odlično visoko šolstvo (INOVUP), bodo predstavljane 
načrtovane aktivnosti, s katerimi bodo partnerji v projektu 
(Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na 
Primorskem in Fakulteta za informacijske študije v Novem 
mestu) prispevali k povečanju deleža visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev, ki pri svojem delu uporabljajo prožne in 
inovativne oblike učenja. Prav tako bomo na posvetu skupno 
definirali pojem »Inovativne in prožne oblike učenja in 
poučevanja«.  

Cilji posveta: 

• Predstavitev namena in ciljev projekta INOVUP ter 
načrtovanih aktivnosti.  

• Definiranje pojma inovativno učenje in poučevanje.  

• Predstavitev izsledkov projektov s področja razvoja in 
spodbujanja uvajanja prožnih oblik učenja in 
poučevanja kot izhodišče za INOVUP. 

 

Veselimo se izmenjave stališč  ter pogledov na izzive in 

priložnosti, ki jih prinaša uporaba inovativnih in prožnih oblik 

učenja in poučevanja. 
  

Vljudno vabljeni!            

 

Prijave 

Do 4. 2. 2019 oziroma do zapolnitve 
prostih mest na spletni povezavi. 

 

Kje 

UP Fakulteta za turistične 
študije - Turistica  

Obala 11a, Portorož,  

Slovenija 

 

https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=181
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=181


  Program posveta 

 8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

 

 9.00 – 9.15 

  

Pozdravni nagovor  

prof. dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem 

dr. Erika Rustja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

9. 15 – 10.45 Predstavitev projekta Inovativno učenje in poučevanje za 

kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo 

(INOVUP) 

izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani 

 

Okrogla miza 

Kako razumeti pojem »Inovativne in prožne oblike  učenja in 

poučevanja«?  

dr. Erika Rustja , Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  

doc. dr. Maja Mezgec, Univerza na Primorskem 

izr. prof. dr. Damjan Štefanc, Univerza v Ljubljani  

prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru 

doc. dr. Katarina Rojko, Fakulteta za informacijske študije  

v Novem mestu   

 

Moderatorka: doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem 

 

10.45 – 11.15 Odmor 

 

11.15 – 12.30 

  

Predstavitev izsledkov projektov s področja razvoja in 
spodbujanja uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja kot 
izhodišče za INOVUP 

doc. dr. Tina Štemberger, Univerza na Primorskem  

prof. dr. Vesna Ferk Savec, Univerza v Ljubljani   

  

12.30 – 13.30 Kosilo 

Programski odbor 
 

izr. prof. dr. Tomaž Deželan 

Univerza v Ljubljani 

 

izr. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek 

Univerza v Mariboru 

 

doc. dr. Maja Mezgec 

Univerza na Primorskem 

 

doc. dr. Sonja Rutar 

Univerza na Primorskem 

 

mag. Alenka Andrejašič 

Univerza na Primorskem 

 

doc. dr. Katarina Rojko 

Fakulteta za informacijske študije 

v  Novem mestu 



Organizacijski odbor 

 

mag. Alenka Andrejašič 

Univerza na Primorskem 

 

Špela Bajželj  

Univerza v Ljubljani 

 

Matej Kosi 

Univerza v Mariboru 

 

Lucija Rožič 

Fakulteta za informacijske študije  

v Novem mestu 

 

 

 

  Program posveta 

13.30 – 14.45 Delavnice 

 
A. Vloga multiplikatorja pri zagotavljanju kakovosti v  
visokošolskem izobraževanju 
 izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, Univerza na Primorskem 
 izr. prof. dr. Robert Rupnik, Univerza v Mariboru 
     
B. Priprava in oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki 
izr. prof. dr. Damijan Štefanc , Univerza v Ljubljani 
dr. Matej Urbančič , Univerza v Ljubljani  

 

C. Priprava analize stanja na nacionalni ravni 

izr. prof. dr. Janez Vogrinc, Univerza v Ljubljani  
 
Predstavitev spoznanj, pridobljenih z evalvacijo usposabljanj na 
Univerzi na Primorskem v letu 2018 
doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem 

 

Organizator si pridružuje 

pravico do spremembe 

programa. 

14.45 – 15.00  Odmor 

 15.00 – 16.00 Predstavitev zaključkov delavnic in  

izhodišča za nadaljnje delo 

 

Moderatorka: doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem 


