POROČILO O IZVEDENIH IZOBRAŽEVANJIH ZA
ZAPOSLENE V LETU 2018 - IZPOPOLNI UM

Univerza v Mariboru je leta 2015 pričela organizirati izobraževanja za zaposlene »Izpopolni UM« s
poudarkom na inovativnem učenju in poučevanju oziroma podpori visokošolskim učiteljem in
njihovemu didaktičnemu usposabljanju. Skladno z Erevanskim in Pariškim komunikejem so v ospredju
visokošolska didaktika, pedagoška odličnost ter sodobne metode poučevanja, organizirane pa so tudi
številne delavnice za prepoznavanje ključnih kompetenc zaposlenih pri svojem delu. Ker se zavedamo,
kako pomembno je, da zaposleni in študenti pridobijo znanja in informacije delovanja po načelih
trajnostne in družbeno odgovorne institucije, pripravljamo tudi dogodke s področja trajnostnega
razvoja in družbene odgovornosti.
Izobraževanja za zaposlene »Izpopolni UM« so del uresničevanja ukrepov Nacionalnega programa
visokega šolstva 2011-2020, Strategije razvoja UM do leta 2020 in sklepa 36. redne seje Senata UM
(25. 11. 2014), ki podpira razvoj dejavnosti UM za osebnostni in profesionalni razvoj kadrov. V okviru
načrtovanih aktivnosti organizira Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj dogodke, ki so namenjeni
vsem zaposlenim za prepoznavanje ključnih kompetenc pri svojem delu.
Izobraževanja izvajajo izkušeni visokošolski učitelji in sodelavci Univerze v Mariboru, pa tudi
mednarodno priznani in kompetentni strokovnjaki iz drugih organizacij v Sloveniji in tujini, ki imajo
bogate izkušnje in ustrezna strokovna znanja.
Udeležba na dogodkih za izboljšanje pedagoškega dela je za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru
ovrednotena s točkami, udeleženci pa prejmejo potrdila o udeležbi na dogodku v elektronski obliki, ki
se hranijo v elektronskih mapah zaposlenih – Moje prijave.
V poročilu so zbrane informacije o izvedenih izobraževanjih za zaposlene na Univerzi v Mariboru
»Izpopolni UM« v letu 2018. V navedenem obdobju je bilo organiziranih *51 dogodkov, ki se jih je
udeležilo **1338 udeležencev. Skupna povprečna ocena zadovoljstva udeležencev na izobraževanjih
znaša 4,47.
Opombi:
* Skupno število dogodkov ne vključuje 6 predavanj »Varstvo osebnih podatkov – uredba GDPR in
obdelava osebnih podatkov na Univerzi v Mariboru, ki jih je doc. dr. Miha Dvojmoč izvedel na članicah.
** Skupno število udeležencev ne zajema 251 udeležencev, ki so se udeležili predavanj »Varstvo
osebnih podatkov – uredba GDPR in obdelava osebnih podatkov na Univerzi v Mariboru, ki jih je doc.
dr. Miha Dvojmoč izvedel na članicah.

Število udeležencev na izobraževanjih
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Leta 2016 se je udeležba na izobraževanjih v primerjavi z letom 2015 povečala za 21,6%, leta 2017 se je izobraževanj
»Izpopolni UM« udeležilo 50,8% več udeležencev kot v letu 2016, v letu 2018 pa ostaja udeležba na primerljivi ravni kot leto
poprej.
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Leta 2016 je bilo organiziranih 5 dogodkov manj kot leta 2015, leta 2017 je število dogodkov znova naraslo na 45 ter v letu
2018 na 51.

Število različnih izvajalcev
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Najvišje število različnih predavateljev, ki so izvajali izobraževanja za zaposlene smo zabeležili v letu 2018.

Dogodki z najvišjo udeležbo
1. Kako postanem odporen na stres v službi? (97 udeležencev)
2. Prehrana, mikrobiota in zdravje (68 udeležencev)
3. Varstvo osebnih podatkov – uredba GDPR in obdelava osebnih podatkov na Univerzi v
Mariboru (65 udeležencev)
4. Pravice in dolžnosti doktorskih študentov in njihovih mentorjev (62 udeležencev)
5. Ključne novosti nove Splošne uredbe EU o varstvu podatkov GDPR (62 udeležencev)
6. Poslovni bonton (55 udeležencev)
7. MS Excel (nadaljevalni tečaj) (41 udeležencev)
8. Podjetniške veščine in spodbujanje mednarodnega sodelovanja med odraslimi (41
udeležencev)
9. Nasveti s področja informacijske tehnologije, ki poenostavijo naše delo (40 udeležencev)
10. Kako bomo poučevali generacijo Y? (38 udeležencev)
Zadovoljstvo udeležencev na izobraževanjih

Ocena dogodkov: 1-zelo
slabo, 2-slabo, 3-zadovoljivo,
4-dobro, 5-zelo dobro

Udeležence izobraževanj smo v anonimni anketi vprašali kako so bili zadovoljni s podano vsebino, kako
ocenjujejo izvajalce in kako ocenjujejo dogodek kot celoto. Skupna povprečna ocena zadovoljstva
udeležencev na izobraževanjih v letu 2018 znaša 4,47.
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Skupna povprečna ocena zadovoljstva udeležencev na izobraževanjih v letu 2016 znaša 4,59, za leto 2017 4,61 ter v letu 2018
4,47, kar pomeni, da udeleženci izobraževanjem v povprečju namenjajo oceno med »dobro« in »zelo dobro«. V letu 2015 se
zadovoljstvo na izobraževanjih še ni spremljalo.

Pregled izvedenih dogodkov v letu 2018
DATUM

NASLOV DOGODKA

IZVAJALEC

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

JANUAR
12.1.

MS Excel (nadaljevalni tečaj) 1.del

doc. dr. Simona Sternad Zabukovšek,
mag. Zdenko Deželak in asist. Irena
Šišovska Klančnik

19

17.1.

Kakovostno upravljanje delovnega časa

izr. prof. dr. Polona Šprajc

27

30.1.

ZdravUM: Kako postanem odporen na
stres v službi?

red. prof. dr. Dejan Dinevski, red.
prof. dr. Damijan Mumel in doc. dr.
Sara Tement

97

FEBRUAR
1.2.

Predstavitev novele Zakona o visokem
šolstvu (ZViS)

dr. Stojan Sorčan

33

2.2.

Ključne novosti nove Splošne uredbe EU o
varstvu podatkov (GDPR)

mag. Andrej Tomšič

62

15.2.

Priprava e-gradiv za študente na različnih
stopnjah kompleksnosti

red. prof. dr. Marjan Krašna

31

21.2.

MS Teams in MS Forms

dr. Marko Kežmah

18

MAREC
14.3.

Izobraževanje s področja temeljnih
postopkov oživljanja

predav. mag. Anton Koželj

28

15.3.

Odprto, pregledno, na dosežkih temelječe
zaposlovanje raziskovalcev

mag. Brigita Krsnik Horvat

12

20.3.

MS Excel (nadaljevalni tečaj) 2.del

dr. Marko Kežmah

41

22.3.

Sistematično uvajanje nenehnih izboljšav
v procese našega dela

mag. Marinka Dodič

36

APRIL

DATUM

NASLOV DOGODKA

IZVAJALEC

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

4.4.

Zavzeto raziskovati in poučevati

doc. dr. Sara Tement

15

11.4.

MS OneNote - uporaba v praksi

dr. Marko Kežmah

25

17.4.

S skupnimi močmi za boljši jezik

izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr.
prof. dr. Melita Zemljak Jontes

34

25.4.

Vključevanje študentov v
znanstvenoraziskovalno delo

prof. dr. Iztok Banič

12

25.4.

Predstavitev finančno pravnih pravil in
novosti na tem področju v Obzorju 2020

mag. Darija Valančič

9

MAJ
10.5.

MS Excel 3.del (nadaljevalni)

dr. Marko Kežmah

12

17.5.

Kako bomo poučevali generacijo Y?

doc. dr. Bojan Musil, Jurij Krpan,
prof. dr. Marjan Krašna

38

23.5.

Družbena omrežja in spletna komunikacija

dr. Marko Ivanišin

26

29.5.

Kako se znajti v razpisni dokumentaciji
zadnjih razpisov Interreg (finančna
perspektiva 2014-2020)?

dr. Lidija Tušek

15

JUNIJ
6.6.

Let’s Guide! Podjetniške veščine in
spodbujanje mednarodnega sodelovanja
med odraslimi

mag. Jure Verhovnik, Matej Kosi,
Karolina Bucka Kustec, Mojca Slana

41

7.6.

Priprava, akreditacija in izvedba skupnega
študijskega programa

dr. Alenka Braček Lalić

20

14.6.

Ustrezna uporaba znamke UM in
komunikacijski kanali, ki so na voljo
članicam za uspešno komuniciranje svojih
aktivnosti

Lidija Novak

17

14.6.

Zaposlitev s plačanim doktorskim
študijem za sodelovanje pri raziskovalnem
delu, »Listina&Kodeks«, EURAXESS

Matejka Ahčin, Petra Tramte, mag.
Robert Marinšek

28

DATUM

NASLOV DOGODKA

IZVAJALEC

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

21.6.

Predlogi za učinkovito uporabo
prezentacij MS PowerPoint

dr. Marko Kežmah

24

22.6.

Inovacija je sistem

zasl. prof. dr. Tomasz Arciszewski

12

SEPTEMBER
13.9.

MS Excel 4.del (nadaljevalni)

dr. Marko Kežmah

28

17.9.

Medijski nastop za znanstvenike

dr. Zdravko Zupanič

12

20.9.

Informacijska varnostna politika UM

dr. Izidor Golob

6

26.9.

Varstvo osebnih podatkov – uredba GDPR
in obdelava osebnih podatkov na Univerzi
v Mariboru

doc. dr. Miha Dvojmoč

65

26.9.

Ključne informacije pisanja uspešnih prijav
projektov Marie Sklodowska-Curie ITN

dr. Vicky Edkins, dr. Chris Tuck

6

OKTOBER
10.10.

Toplo srce Afrike - Jana Dular o pomenu
humanitarnosti in nepotrošništva

Jana Dular

9

17.10.

Inovativna učna okolja - predstavitev
izbora idej drugačnega visokošolskega
poučevanja

izr. prof. dr. Robert Repnik

36

18.10.

Usposabljanje za ocenjevalce študijskih
programov za potrebe notranjega
evalviranja - Zagotavljanje kakovosti
študijskih programov

doc. dr. Alenka Braček Lalić

27

18.10.

Usposabljanje za ocenjevalce študijskih
programov za potrebe notranjega
evalviranja - Internacionalizacija
kurikuluma in na študenta osredotočeno
učenje

Katarina Aškerc Veniger

21

23.10.

Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?

mag. Dunja Legat, Bernarda Korez in
Jerneja Grašič

16

DATUM

NASLOV DOGODKA

IZVAJALEC

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

24.10.

Pravice in dolžnosti doktorskih študentov
in njihovih mentorjev

prof. dr. Zoran Ren in prof. dr.
Damijan Mumel

62

24.10.

Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?

mag. Dunja Legat, Bernarda Korez in
Jerneja Grašič

9

25.10.

MS Sharepoint Online in MS Flow

dr. Marko Kežmah

19

25.10.

Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?

mag. Dunja Legat, Bernarda Korez in
Jerneja Grašič

12

NOVEMBER
8.11.

MS Excel 5.del (nadaljevalni)

dr. Marko Kežmah

13

12.11.

*Varstvo osebnih podatkov – uredba
GDPR in obdelava osebnih podatkov na
Univerzi v Mariboru (za članice UM)

doc. dr. Miha Dvojmoč

46

13.11.

*Varstvo osebnih podatkov – uredba
GDPR in obdelava osebnih podatkov na
Univerzi v Mariboru (za članice UM)

doc. dr. Miha Dvojmoč

54

14.11.

*Varstvo osebnih podatkov – uredba
GDPR in obdelava osebnih podatkov na
Univerzi v Mariboru (za članice UM)

doc. dr. Miha Dvojmoč

44

14.11.

Poslovni bonton

prof. dr. Marko Ferjan

55

19.11.

Usposabljanje za ocenjevalce študijskih
programov za potrebe notranjega
evalviranja (študenti) - Spremljanje in
izboljševanje kakovosti študijskih
programov

Robert Presker

9

19.11.

Usposabljanje za ocenjevalce študijskih
programov za potrebe notranjega
evalviranja (študenti)-Vloga študenta pri
evalvaciji programov in fakultet

Monika Sobočan in Suzana Bračič

9

20.11.

*Varstvo osebnih podatkov – uredba
GDPR in obdelava osebnih podatkov na
Univerzi v Mariboru (za članice UM)

doc. dr. Miha Dvojmoč

55

DATUM

NASLOV DOGODKA

IZVAJALEC

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

21.11.

Usposabljanje za ocenjevalce študijskih
programov za potrebe notranjega
evalviranja-Na študenta osredinjeno
učenje in poučevanje: kaj, zakaj, kako in
kako ne

izr. prof. dr. Slavko Cvetek

14

21.11.

Usposabljanje za ocenjevalce študijskih
programov za potrebe notranjega
evalviranja-Znanstveno raziskovalno delo
kot podlaga kakovostnemu
izobraževalnemu procesu

prof. dr. Marjan Mernik

9

28.11.

Spremljanje kariere doktorskih študentov
- predstavitev primera dobre prakse

dr. Barbara Brečko

7

DECEMBER
3.12.

*Varstvo osebnih podatkov – uredba
GDPR in obdelava osebnih podatkov na
Univerzi v Mariboru (za članice UM)

doc. dr. Miha Dvojmoč

17

5.12.

*Varstvo osebnih podatkov – uredba
GDPR in obdelava osebnih podatkov na
Univerzi v Mariboru (za članice UM)

doc. dr. Miha Dvojmoč

35

6.12.

Nasveti s področja informacijske
tehnologije, ki poenostavijo naše delo

dr. Izidor Golob

40

7.12.

Osnove programa za statistično analizo
podatkov SPSS

doc. dr. Petra Povalej Bržan

21

12.12.

Uporaba računalnika za bolj učinkovito
pisarniško poslovanje

dr. Marko Kežmah

33

20.12.

Prehrana, mikrobiota in zdravje

prof. dr. Maja Rupnik

68

Število dogodkov v letu 2018:

Število različnih izvajalcev:

*51

55

Število
udeležencev:

*Opomba: skupno število dogodkov ne vključuje 6 predavanj
»Varstvo osebnih podatkov – uredba GDPR in obdelava osebnih
podatkov na Univerzi v Mariboru, ki jih je doc. dr. Miha Dvojmoč
izvedel na članicah.

1338 (+ 251
GDPR)
*Opomba: skupno
število udeležencev
ne zajema 251
udeležencev, ki so

DATUM

NASLOV DOGODKA

IZVAJALEC

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV
se udeležili
predavanj »Varstvo
osebnih podatkov –
uredba GDPR in
obdelava osebnih
podatkov na
Univerzi v Mariboru,
ki jih je doc. dr.
Miha Dvojmoč
izvedel na članicah.

Poročilo pripravil: Danilo Majcen, Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj.

