
  
 
 
 
 
 
 
 

Projekt »Digitalna UL –  z inovativno uporabo IKT do odličnosti« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

VABILO 
 

Spoštovane sodelavke in sodelavci UL! 
 

Vljudno vas vabimo na posvet v okviru projekta 
»Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« na temo 

 
»Avtorstvo in pravice v digitalnem izobraževanju ter 

predstavitve pilotnih posodobitev Digitalne univerze« 

ki bo 

 
v petek, 14. 6. 2019, ob 9.00, v prostorih UL Fakultete za upravo, v 

predavalnici P14. 

 
Prosimo, da svojo udeležbo pravočasno potrdite. 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami! 

 
 

 
Ljubljana, 31. 5. 2019 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
Projekt »Digitalna UL –  z inovativno uporabo IKT do odličnosti« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Program posveta projektne skupine »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do 
odličnosti« v petek, 14. 6. 2019, na Fakulteti za upravo 

Ura Program 

8.45 – 9.00 Zbiranje udeležencev 

9.00 – 9.15 
prof. dr. Janez Bešter (UL Fakulteta za elektrotehniko) 

Uvod in pozdrav udeležencev posveta 

9.15 – 10:00 
dr. Maja Jančič Bogataj (IPI, Inštitut za intelektualno lastnino, zasebne 
raziskovalne in svetovalne institucije) 

Avtorske pravice v izobraževanju 

10:00 – 10.15 Odmor za kavo 

Predstavitve pilotnih posodobitev »Digitalna UL« 

10.15 – 11.30 
 

as. dr. Gašper Krstulović (UL Fakulteta za socialno delo) 

Medvrstniško vrednotenje (Peer review), namenjeno pregledovanju 
večje količine študentskih nalog - pilotna posodobitev predmeta z 
IKT - diplomsko delo 

doc. dr. Stanislav Avsec, Veronika Šuligoj (UL Pedagoška fakulteta) 

Vloga IKT pri spodbujanju ustvarjalnosti 

lekt. mag. Vida Zorko (UL Fakulteta za upravo) 

Uporaba programa Diigo za skupinsko dodajanje zaznamkov v 
besedilih na spletu 

11.30 – 11.50 Odmor za prigrizek 

11.50 – 13.05 
 

doc. dr. Damjan Kobal (UL Fakulteta za matematiko in fiziko) 

Vizualizacija abstraktnega - Spodbuda učenju in poglabljanje 
razumevanja 

izr. prof. dr. Branka Rotar Pance (UL Akademija za glasbo) 

Izzivi uporabe IKT pri glasbenem pouku v OŠ 

Teh. sod. Lovrenc Košenina mag. inž. arh. (UL Fakulteta za arhitekturo) 

Digitalne metode in predstavitve v arhitekturi 

 


