Spoštovane brucke, spoštovani bruci,
v tednu pred uradnim začetkom študija na naši fakulteti vas prijazno vabimo na
PREP FDV - Pripravljalne dneve FDV,
ki bodo potekali od ponedeljka, 27. 9. 2021, do srede, 29. 9. 2021.
Opremili vas bomo z začetnimi informacijami o študiju na naši fakulteti, predvsem pa boste na predavanjih in delavnicah
spoznavali pristope k strokovnemu ter raziskovalnemu delu, pisanje in govorno predstavljanje strokovnih vsebin ter
uporabo znanstvenih informacijskih virov za družboslovje.
Tako boste ugotovili, da obstaja kar nekaj vrst strokovnih in znanstvenih besedil in kaj je npr. potrebno, da lahko
prispevek o šovu Znan obraz ima svoj glas štejemo za znanstvenega. Osvežili boste sklanjanje prevzetih imen in kratic,
pa tudi o sončnem mrku bomo spregovorili (ali pa morda raje o sončevem?).
Obnovili, predvsem pa poglobili, boste znanje o akademski poštenosti. Z vajami boste usvojili, kako učinkovito poiskati
res prave znanstvene vire, kako vire podatkov zapisati v raziskavo, kako besedilo in seznam virov urediti ter kako se
obnašati na izpitih. S tem znanjem se boste pri pisanju zagotovo znali izogniti plagiatorstvu.
Vse to je del znanj, ki jih potrebujete, da boste na koncu vi in vaši profesorji zadovoljni s pisnimi izdelki. Spregovorili pa
bomo tudi o najpogostejših pasteh, v katere se pri govornem predstavljanju strokovnih vsebin ne boste pustili ujeti.
Po izjavah vaših predhodnikov je PREP FDV odlična popotnica za lažji začetek študija na naši fakulteti!

Urnik:
Ponedeljek, 27. 9. 2021
9.00–9.45
10.00–12.00

Splošne informacije o študiju in fakulteti

Velika dvorana

Dr. Nataša Logar:
Jezikovna podoba pisnega strokovnega besedila

Velika dvorana

Dr. Tina Verovnik Lengar :
Govorno predstavljanje strokovne vsebine

Spletna učilnica

Dr. Ana Bojinović Fenko:
Akademska poštenost
Dr. Jure Požgan:
Znanstveno pisanje

Predavalnici 1 in 7
Obvezna prijava v spletni
učilnici!

Nataša Godec, Tina Kalan

Računalniški predavalnici 24 in
26
Obvezna prijava v spletni
učilnici!

Torek, 28. 9. 2021
9.00–13.00

Sreda, 29. 9. 2021

9.00–12.00

Četrtek, 30. 9. 2021
9.00–12.00

Znanstveni informacijski viri za družboslovje

Dodatni dan v primeru večjega števila prijav na
delavnico Znanstveni informacijski viri za družboslovje.
Ponovljen program srede.

Računalniški predavalnici 24 in
26
Obvezna prijava v spletni
učilnici!

Dodatne informacije lahko najdete v spletni učilnici, v kateri se tudi prijavite na torkove in sredine delavnice. Prijave
so obvezne, saj smo zaradi ukrepov za omejevanje covid-19 omejeni s prostorom. Za vse udeležence velja pogoj
PCT. V spletni učilnici bodo za vaje kot tudi za nekatera predavanja na voljo obvezna in dodatna gradiva.
Prijave bodo odprte do 27. 9. 2021.

Navodilo za prijavo v predmet PREP FDV v Spletni učilnici FDV
Učilnica »PREP FDV – Pripravljalni dnevi FDV 2021« je na voljo na spletni strani http://eucilnica.fdv.uni-lj.si/ pod
zavihkom Študijsko leto 2021/22, Dodiplomski študij. Po kliku na povezavo do učilnice se pojavi prijavno okno.
Prijavite se z vašo digitalno identiteto UL brez domene (brez @student.fdv.uni-lj.si).

Po prijavi pri predmetu »PREP FDV – Pripravljalni dnevi FDV 2021« vpišite ključ za samovpis, ki je: fdvprep

V primeru težav se obrnite na: natasa.godec@fdv.uni-lj.si

