V okviru projekta »Kakovost – Univerza v Ljubljani« se bo odvilo 43 usposabljanj, ki bodo namenjena 1350- im udeležencem, zaposlenim na Univerzi v Ljubljani. V spodnji tabeli so prikazana
vsa izobraževanja projekta, ciljne skupine posameznih usposabljanj, planiran časovni okvir izvedbe, pričakovane datume povabil na izobraževanje, ter število udeležencev posameznega
usposabljanja.

Ciljna skupina
izobraževanja

Usposabljanje za vse
zaposlene na UL

Naziv izobraževanja

Učinkovito delovanje
skupin

Število
izvedb

13

Opomba

Enodnevno
izobraževanje

Datum termina

Datum povabila na
izobraževanje

Število udeležencev na
posamezno izobraževanje

14.5.2013

23.4.2013

12

4.6.2013

23.4.2013

12

12.6.2013

23.4.2013

12

18.9.2013

23.4.2013

12

25.9.2013

23.4.2013

12

16.10.2013

23.4.2013

12

23.10.2013

23.4.2013

12

2014 (točen termin bo znan do oktobra 2013)

30.1.2014

12

2014 (točen termin bo znan do oktobra 2013)

27.3.2014

12

2014 (točen termin bo znan do oktobra 2013)

29.5.2014

12

2014 (točen termin bo znan do oktobra 2013)

25.9.2014

12

2015 (točen termin bo znan do oktobra 2014)
2015 (točen termin bo znan do oktobra 2014)

12
12

Ciljna skupina
izobraževanja

Naziv izobraževanja

Retorika za
visokošolske učitelje

Usposabljanje pedagoških
delavcev UL

E-učenje za
visokošolske učitelje in
sodelavce

Število
izvedb

8

3

Opomba

Dvodnevno
izobraževanje
(dva zaporedna
dneva)

Dvodnevno
izobraževanje
(ne gre za dva
zaporedna
dneva)

Datum termina

Datum povabila na
izobraževanje

Število udeležencev na
posamezno izobraževanje

17.5 in 18.5.2013

8.5.2013

15

september 2013

15

december 2013

15

januar - februar 2014

15

januar 2014

15

september 2014

15

december 2014

15

januar - februar 2015

15

24.5. in 7.6.2013

5

sedem dnevno
izobraževanje
(vsak dan ima
svoj ločen termin)

15

november 2013

15

marec 2014

15

7.6, 8.6, 14.6, 15.6, 27.6., 28.6 in 13.9.

Osnove visokošolske
didaktike

17.5.2013

13.5.2013

16

oktober - december 2013

16

februar - april 2014

16

oktober - november 2014

16

januar - marec 2015

16

Ciljna skupina
izobraževanja

Naziv izobraževanja

Posvet o uporabi
študentskih anket
Usposabljanje za vse
zaposlene na UL

Usposabljanje za
razvoj sistema
kakovosti in
vzpostavitev kulture
kakovosti

Izobraževanje za notranje
evalvatorje

Usposabljanje za
razvoj sistema
kakovosti in
vzpostavitev kulture
kakovosti

Usposabljanje za vse
zaposlene na UL

Usposabljanje za
razvoj kompetenc
zaposlenih za
izboljšanje
organizacijske klime in
vzpostavitev kulture
kakovosti na Univerzi

Izobraževanje za dejavne
na področju kakovosti

Študijski obiski v tujini
(primeri dobrih praks)

Število
izvedb

3

2

2

5

Opomba

Enodnevni
posvet

Dvodnevno
izobraževanje
(dva zaporedna
dneva)

Datum termina

Datum povabila na
izobraževanje

Število udeležencev na
posamezno izobraževanje

30.5.2013

20.5.2013

50

marec - maj 2014

50

marec - maj 2015

50

18.6.2013 - 19.6.2013

150

januar - april 2014

150

julij - november 2014

30

december 2014 - februar 2015

30

prvi teden julija 2013

85

september - december 2013

85

januar - marec 2014

85

april - junij 2014

85

september 2014 - januar 2015

85

v letu 2014
2

v letu 2014

15

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega
programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost
in odzivnost visokega šolstva«.

