'Mobilnost ni nadloga, ampak naša naloga'
Plaza hotel v Ljubljani, 18. 6. 2019
S prav posebnim dogodkom za visokošolske profesorje, kot ga še ni bilo, vam želimo predstaviti kako
lahko internacionalizacijo dosežemo tudi z malimi projekti mednarodnega sodelovanja.
Po uvodnih nagovorih bomo s prezentacijo učinkov CEEPUS programa zakorakali v svet mednarodnega
sodelovanja katerega del so tudi naši gostje, ki vam bodo skozi svoje izkušnje predstavili, kako jim je
sodelovanje v programu pomagalo pri akademski – strokovni in osebnostni rasti. Morda vam bodo s
svojimi zanimivimi anekdotami in tudi kakšnim nasvetom razblinili dvome in hkrati navdušili za
sodelovanje v mednarodnih projektih, ki niso le mobilnost ampak mnogo več.
Program dogodka
9:30 - 10:00

Registracija udeležencev in pogostitev s kavo

10:00 - 10:15

Uvodni pozdrav
Elisabeth Sorantin, Central CEEPUS Office in Andrej Kotnik, MIZŠ

10:15 - 10:45

Predstavitev analize CEEPUS učinkov
mag. Marja Medved

10:45- 12:00

Okrogla miza
Gostje: red. prof. dr. Jelka Geršak, univ. dipl. inž. tekst. (UM, Fakulteta za
strojništvo), red. prof. dr. Predrag Novaković (UL, Filozofska fakulteta), prof. dr.
Peter Purg (sodelavec UNG, Akademija umetnosti in predsednik sveta NAKVIS),
doc. dr. Gjoko Nikolovski (UM, Filozofska fakulteta) in študent, ki je bil/a na
CEEPUS in Erasmus+ izmenjavi
Moderira: Petra Vilfan in Robert Marinšek

12:00 - 12:10

Minutke za zdravje

12: 10 - 13:00

13:00 - 14:00

Debata o dobrih praksah
Gostje: prof. dr. Janja Marc, mag .farm., spec. med. biokem., mag. Marija Sušnik
(UL, Fakulteta za upravo), prof. dr. Primož Pevcin (UL, Fakulteta za upravo), izr.
prof. dr. Tomaž Pepelnjak (UL, Fakulteta za strojništvo), izr. prof. dr. Andreja
Istenič Starčič, univ. dipl. ped. (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
Moderira: Petra Bevek
Pogostitev s sladkim presenečenjem

Na dogodek je obvezna predhodna elektronska prijava.
Vse z izkušnjami v programih mednarodnega sodelovanja, pa pozivamo, da s seboj pripeljete
kolegico/a, ki omahuje z vstopom svet aktivnega soustvarjanja internacionalizacije vaše institucije.
Vljudno vabljeni!
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