
  

 
Tedni vseživljenjskega učenja 2020 na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) 

 
4. 9. 2020 – 8. 10. 2020; več informacij na https://mfdps.si; spletna stran TVU; #TVU2020 

 

Z. Š. NASLOV PRIREDITVE KRATEK OPIS PRIREDITVE  
VODJA PRIREDITVE/ 
SODELUJOČI 

DATUM, ČAS, KRAJ 
IZPELJAVE 

1 

Spletna delavnica Poučevanje 
kreativnosti, inovativnosti, 
kritičnega mišljenja in timskega 
dela 

Delavnica Poučevanje kreativnosti, inovativnosti, kritičnega 
mišljenja in timskega dela bo izvedena v okviru Erasmus+ 
mednarodnega projekta. Vsebina delavnice: 

 Mehke veščine - kreativnost, inovativnost, kritično mišljenje, 
timsko delo 

 Tehnike in metode učenja mehkih veščin 

 Primeri in dobre prakse z visokošolskih in višješolskih okolij 

 Diskusija in povratna informacija udeležencev 
Obvezne prijave na referat@mfdps.si  

Sodelujoči v projektu 
7. 9. 2020 ob 15.00,  
ZOOM MFDPŠ 

2 
Spletni informativni dan za 
program Vodenje in kakovost v 
izobraževanju 

MFDPŠ bo organizirala spletni informativni dan za magistrski 
študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju, ki 
usposablja za odgovorna delovna mesta v izobraževanju in drugih 
sorodnih področjih. Obvezna prijava na referat@mfdps.si  

Referat MFDPŠ 
9. 9. 2020 ob 15.00, 
ZOOM MFDPŠ 

3 
Informativni dan za program 
Vodenje in kakovost v 
izobraževanju 

MFDPŠ bo organizirala na sedežu fakultete informativni dan za 
magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju, 
ki usposablja za odgovorna delovna mesta v izobraževanju in 
drugih sorodnih področjih. 

Referat MFDPŠ 
9. 9. 2020 ob 16.00, 
MFDPŠ, Mariborska 
cesta 7, Celje 

4 
Pohod študentov MFDPŠ na 
Celjsko kočo 

Študentski svet MFDPŠ organizira pohod študentov MFDPŠ na 
Celjsko kočo. Obvezna prijava na https://www.1ka.si/a/296686 

Študentski svet MFDPŠ 
18. 9. 2020 ob 16.30, 
Parkirišče pri Gasilskem 
domu Zagrad 

 
5 

Predstavitev Celjskega 
mladinskega centra in Europe 
Direct Savinjska za študente 
MFDPŠ 

Celjski mladinski center in Europe Direct Savinjska bodo preko 
spletne predstavitve študentom predstavili svoje delovanje ter 
katere dejavnosti nudijo študentom MFDPŠ. 

Celjski mladinski center, 
Europe Direct Savinjska 
in MFDPŠ 

8. 10. 2020, 9.00, 
ZOOM MFDPŠ 

6 TVU 2020 na MFDPŠ 

Tedne vseživljenjskega učenja 2020 bomo na MFDPŠ promovirali 
v prostorih fakultete, na spletni strani, preko e-pošte in družbenih 
omrežjih ter tako opozarjali na vseprisotnost in pomembnost 
vseživljenjskega učenja. 

MFDPŠ 
4. 9. 2020 – 8. 10. 
2020, MFDPŠ 
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