
Lastovke UP 2019: Inovativno s tehnologijo do znanja
8. marec 2019, s pričetkom ob 9.00 uri
v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož

Vabimo vas na 2. konferenco Lastovke UP, ki poteka v okviru projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do 
znanja. Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v 
visokošolskem pedagoškem procesu in predstavitvi primerov dobre rabe IKT v fizičnem in navideznem prostoru. 
Organizirana v okviru mednarodnega tedna odprtega učenja (https://www.openeducationweek.org/).
Svoje izkušnje in primere dobre rabe lahko delite z udeleženci konference v obliki 15–20 minutnega prispevka ali 
plakata. V obeh primerih je potrebno naslov in povzetek prispevka v obsegu do največ 300 besed poslati na naslov: 
lastovkeup@upr.si.
Na konferenco ste vabljeni tudi brez predstavitve prispevka. Skozi razprave boste lahko podali svoje poglede in 
obogatili predstavljene primere dobre rabe. Konferenca je tudi priložnost za snovanje novih idej in poznanstev.
 Pomembni dnevi:

•  Prijava aktivne udeležbe: 25. 2. 2019 
•  Objava programa konference: 2. 3. 2019
•  Prijava udeležbe brez prispevka: 5. 3. 2019
•  Konferenca: 8. 3. 2019

Okvirni program konference:
 9.00–9.30 Pozdravni nagovori
 9.30–10.15 Plenarno predavanje (v angleščini): Micro credentials, dr. Richard E. West, ZDA   
 10.15–10.45  Odmor
 10.45–11.45  Predstavitev prispevkov
 11.45–12.15  Odmor
 12.15–13.15  Predstavitev prispevkov
 13.15–14.15  Kosilo
 14.15–15.15  Okrogla miza/Predstavitev prispevkov

Programski odbor:
•  dr. Viktorija Florjančič, predsednica programskega odbora, UP Fakulteta za management
•  mag. Šarolta Godnič Vičič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica
•  dr. Stanko Pelc, UP Pedagoška fakulteta in Fakulteta za humanistične študije
•  dr. Boštjan Žvanut, UP Fakulteta za zdravstvene vede
•  dr. Jernej Vičič, UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in tehnologijo

Organizacijski odbor: 
•  Saša Planinc – vodja organizacijskega odbora
•  dr. Viktorija Florjančič
•  mag. Šarolta Godnič Vičič
•  dr. Sonja Rutar

Dodatne informacije: lastovkeup@upr.si.

Izvedba konference je aktivnost projekta InoTeZ, ki se financira iz sredstev ESS in sredstev MIZŠ, zato je sodelovanje in 
udeležba na konferenci brezplačna.


