NTF
UNI-LJ

7. 5. 2021

Dogodki
Naravoslovnotehniška fakulteta › Aktualno › Dogodki

Iz prve roke… CV in portfolio
30. 4. 2021, ob 13.45, napisal/-a IGT

Kako se prijaviti na razpisano delovno mesto in biti uspešen? Nina Rojc je magistranka GIK s polnim košom
izkušenj. Z vami bo delila izkušnje, tako s strani zaposlovalca, kot tudi s strani iskalca zaposlitve. V okviru
predavanja se bomo pogovorili tudi o pripravi portfolia za prijavo na 2. stopnjo GIK, pripravljamo pa tudi
presenečenje ... Preberite več
IGT dogodek

S prstom po zemljevidu… na Islandijo!
30. 4. 2021, ob 13.43, napisal/-a IGT

Smo v časih, ko je težko potovati. Lahko pa načrtujemo! Islandija je blizu in zadovolji tudi najzahtevnejše
popotnike. V spročeni predstavitvi bom z vami delil izkušnju in nasvete, kako se takega potovanja lotiti. Je blizu,
ni drago in še ogenj bruha V sredo, 5. maja, bo ob 19. uri Jure Ahtik predstavil svoje potovanje ... Preberite več
IGT dogodek

Spontano zvokovno izražanje
28. 4. 2021, ob 14.21, napisal/-a TOI

Spontano zvokovno izražanje je ustvarjanje avtentičnih zvokov, ritmov, melodij z glasovnim aparatom in tudi z
uglaševanjem delov telesa, udov, organov. Je nekonceptualno jezikoslovje, nevezano na poznane jezike prav
tako pa tudi nevezano na misli, s katerimi človek komunicira, temveč temelji na občutkih in notranjem
doživljanju. Glasovnemu aparatu damo prosto pot izražanja, brez da bi umsko ... Preberite več
TOI dogodek

Fraktalno risanje
28. 4. 2021, ob 14.20, napisal/-a TOI

Vabim vas na predstavitev Metode fraktalnega risanja. Gre za posebno vrsto risanja, ki se izvaja z zaprtimi
očmi. Takšen način risanja predstavlja dobro orodje za sproščanje, za razvoj osredotočanja na opravljanje
nalog in doseganje zastavljenih ciljev, odločnosti, samostojnosti, vztrajnosti, motiviranosti, kreativnega,
kritičnega in vizualnega razmišljanja, sposobnosti reševanja kompleksnih nalog in še kaj. Torej gre za ...
Preberite več
TOI dogodek

Kdo bo poskrbel zame?
28. 4. 2021, ob 14.16, napisal/-a TOI

Kako lahko sami poskrbimo zase in za svoje duševno zdravje Spoštovani študentje Oddelka za tekstilstvo,
grafiko in oblikovanje, v teh zahtevnih časih, polnih raznovrstnih izzivov, vas vabimo na predavanje ge. Saše
Einsiedler, ki bo potekalo v sredo, 28. 4. 2021, od 15.30 do 17. ure preko aplikacije ZOOM. Povezava do
predavanja: tukaj V času korone naraščajo ... Preberite več
TOI dogodek

https://www.ntf.uni-lj.si

1

NTF
UNI-LJ

7. 5. 2021

Spontano zvokovno izražanje
28. 4. 2021, ob 13.07, napisal/-a IGT

Spontano zvokovno izražanje je ustvarjanje avtentičnih zvokov, ritmov, melodij z glasovnim aparatom in tudi z
uglaševanjem delov telesa, udov, organov. Je nekonceptualno jezikoslovje, nevezano na poznane jezike prav
tako pa tudi nevezano na misli, s katerimi človek komunicira, temveč temelji na občutkih in notranjem
doživljanju. Glasovnemu aparatu damo prosto pot izražanja, brez da bi umsko ... Preberite več
IGT dogodek

Fraktalno risanje
28. 4. 2021, ob 12.47, napisal/-a IGT

Vabim vas na predstavitev Metode fraktalnega risanja. Gre za posebno vrsto risanja, ki se izvaja z zaprtimi
očmi. Takšen način risanja predstavlja dobro orodje za sproščanje, za razvoj osredotočanja na opravljanje
nalog in doseganje zastavljenih ciljev, odločnosti, samostojnosti, vztrajnosti, motiviranosti, kreativnega,
kritičnega in vizualnega razmišljanja, sposobnosti reševanja kompleksnih nalog in še kaj. Torej gre za ...
Preberite več
IGT dogodek

Kdo bo poskrbel zame?
23. 4. 2021, ob 14.24, napisal/-a IGT

Kako lahko sami poskrbimo zase in za svoje duševno zdravje Spoštovani študentje Oddelka za tekstilstvo,
grafiko in oblikovanje, v teh zahtevnih časih, polnih raznovrstnih izzivov, vas vabimo na predavanje ge. Saše
Einsiedler, ki bo potekalo v sredo, 28. 4. 2021, od 15.30 do 17. ure preko aplikacije ZOOM. Povezava do
predavanja: tukaj V času korone naraščajo ... Preberite več
IGT dogodek

Spletni Karierni dan SPID
15. 4. 2021, ob 11.44, napisal/-a Ines Vidmar

Poznate različne možnosti kariernih poti v stroki? Želite spoznati vaše potencialne delodajalce? Vas zanima,
katere ključne kompetence se od vas pričakuje na trgu dela? Iščete mogoče podjetje, kjer bi opravljali prakso ali
študentsko delo? (So)ustvarjajte poklicno identiteto že v času študija! Kdaj: petek, 23. aprila 2021 ob 13.00 uri
Kje: na ZOOM-u (https://uni-lj-si.zoom.us/j/92675665144) Svoje ... Preberite več
OG dogodek

Brezplačna delavnica: Zmagovalno na zaposlitveni razgovor
31. 3. 2021, ob 9.10, napisal/-a Tina Premelc

Dobili ste razgovor! Kako prepričati, da ste ravni vi pravi kandidat? Kakšne naloge vas lahko doletijo na
razgovoru, kdaj vprašati o bonitetah ter zakaj se je treba na razgovor nujno pripraviti. Izvedeli boste, kako se
pripravite na razgovor, kakšna vprašanja vas lahko doletijo in kako odgovoriti nanje ter kaj naredite po
razgovoru. Delavnica Zmagovalno na zaposlitveni ... Preberite več
NTF dogodek
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