Dogodki v Tednu Univerze na Primorskem 2019
Datum

Ura
18:00

Kaj

Kje

UP PEF: Spekula - Odprtje razstave »SPEKULA - Na prelomu upodobitev«
OPIS: V okviru umetniške prireditve SPEKULA – na prelomu
upodobitve/At the edge of the depiction se bodo od 14. marca do 19.
maja 2019 v Galeriji Loža Koper zvrstili številni raziskovalno, kulturnoumetniški dogodki. V Tednu UP bo postavljena na ogled razstava, na
kateri sodelujejo akademski slikarji Peter Ciuha, Srečo Dragan, Oto
Rimele in Tilen Žbona (UP PEF) - organizator prireditve.

Galerija Loža, Titov trg, Koper

APZ UP: Mednarodni mladinski zborovski festival "Aegis carminis" OPIS: Z
organizacijo raznovrstnih dogodkov v okviru festivala želi APZ UP
slovenskemu in mednarodnemu prostoru ponuditi kakovostno
prireditev, s katero vzpodbuja k nastajanju novih dosežkov na področju
vokalne glasbe. Poleg tekmovalnih in ne-tekmovalnih nastopov zborov
ter mednarodnega tekmovanja za dirigente bodo predstavljeni tudi
zmagovalci skladateljskega natečaja.
Več o festivalu: https://aegiscarminis.si/sl
Uvodna slovesnost bo v četrtek, 14. 3. 2019, ob 19:30 v dvorani Sv.
Frančiška v Kopru.
UP PEF: Umetnost kamišibaja
OPIS: Pri založbi Aristej je izšla knjiga Umetnost kamišibaja avtorice izr.
prof. Jelene Sitar Cvetko (UP PEF), Gre za prvi slovenski priročnik za
ustvarjanje pripovedovanih zgodb ob slikah v majhnem odru. Z avtorico
in urednico Emico Antončič se bo pogovarjala dr. Vladka Tucovič (UP
PEF, UP FHŠ). Pred predstavitvijo knjige bo izr. prof. Jelena Sitar Cvetko
za najmlajše pripravila posebno kamišibaj predstavo.

Različne lokacije v Kopru

10:30

UP FM: INNOtalks #15: Cafelier ZA boljšo kavo in boljši dan
OPIS: Cafelier je še ena v nizu uspešnih startup zgodb, ki ima svoj
začetek v slabem okusu. Da, prav ste prebrali, ko vam kava zagreni
okus že navsezgodaj zjutraj, potek dogodkov povsem spremeni svojo
smer. In Allen Robnik je vedel, da je grenko nepotrebno, v eureka
momentu mu je postalo povsem jasno, da bi kava bližnjega lokala z
njegovo idejo zvenela, se okušala povsem drugače. Allen je popil kavo,
ki je dodobra spremenila njegovo življenjsko in poslovno pot.
INNOtalks je odlična priložnost za vse, ki želite pred produktivnim
dnem v službi spiti skodelico kave ter prisluhniti zgodbam o uspehu in
napakah uspešnih posameznikov in podjetji. Dogodek je organiziran
pod okriljem projekta NUVOLAK2, financiranega s strani Interreg
Europe, European Regional Development Fund.

Fakulteta za management, Cankarjeva 5,
Velika predavalnica

12:00

UP: Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

15:30

ŠS UP FTŠ Turistice: Sive celice Turistice

Pokrajinski muzej, Kidričeva ulica 19, Koper,
glavna dvorana
UP FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož

FD: Workshop - Design thinking - Lynne Elvins ( za študente DM in NO)

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin

UP FHŠ: Oddelek za slovenistiko UP FHŠ: SloVečer | Gostja: Anja Mugerli
OPIS: Anja Mugerli je zaključila podiplomski program 2. stopnje
Uprizoritveni študij in kreativno pisanje na UP FHŠ. Je avtorica romana
Spovin, ki je pred dvema letoma izšel pri založbi Litera in bil uvrščen
med deset nominirancev za nagrado Kresnik. Z gostjo se bo
pogovarjala dr. Vladka Tucovič.
FD: Stalna razstava " Aplikacija na temo Jožeta Plečnika" (študenti vseh
smeri)

UP FHŠ, Titov trg 5, Koper, predavalnica
Levant 1.

Četrtek,
14.3.2019

Četrtek, 14.3.
- nedelja,
17.3.2019

10:00

Ponedeljek,
18.3.2019

17:00 19:30
18:30

UP, Palača Armerija, Titov trg 4, Koper, avla

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin in
HDMI, Prevale 10, Trzin

FD: Razstava " Lesene Hiše Jelovica"
Ponedeljek,
18.3. – petek,
22.3. 2019

FD: Razstava končnih produktov Zero waste - koncept 100. obletnica
šole Bauhaus ( skupina študentov smeri NO in TO)
FD: Stalna razstava "GoinGreenGlobal" - promoviranje trajnostnega
oblikovanja - Agenda 2030; avtorica: prof. Nada Matičič

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin

9:30 12:30

FD: Delavnica RC31 - Digitalno trženje; vodi: Jure Knehtl

GZS, sejna soba 6

10:00

UP: Inavguracija izvoljenih v redne profesorje Univerze na Primorskem

UP, Palača Armerija, Titov trg 4, Koper,
sejna soba Senata UP

10:00

UIP: Novinarska konferenca "Predstavitev letošnje Podjetne Primorske"

Študentski center Univerze na Primorskem,
Čevljarska 27, Koper

10:0011:30

UP FM: Predstavitev knjige "Uvod v politično ekonomijo družbeno
odgovorne družbe"

UP FM, Cankarjeva 5, Velika predavalnica

12:00

UP FTŠ Turistica: Odprtje fotografske razstave »UNESCO in turizem: Kje?
Kdaj? Zakaj? Kako?«

UP FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož, avla

12:30

UP FTŠ Turistica: Okrogla miza: "Glamping v Sloveniji - kakšna je
prihodnost?"

UP FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož,
predavalnica 201

13:0014:00

KC UP: Predavanje »Obvladovanje stresa«
Predavatelj: dr. Aleksander Zadel
OPIS: Priznani slovenski psiholog dr. Aleksander Zadel bo na predavanju
spregovoril o tem, katere so ključne zmote pri razumevanju stresa, ter o
temah - stres kot sestavni del običajnega življenja, stres in učinkovito
zadovoljevanje potreb, viri in kakovost osebne energije, uravnoteženost:
družina, delo, osebno področje.
Obvezne prijave na predavanje do ponedeljka, 18. 3. 2019, prek
povezave: https://www.1ka.si/a/203862.

UP FHŠ, Titov trg 5, Koper, predavalnica
Tramontana (v pritličju).

15:30

UP FVZ: Izobraževanje - VITAMINI IN MINERALI: ALI JIH ZAUŽIJEMO
DOVOLJ? OPIS: Izobraževanja je namenjeno vsem, ki želijo izvedeti,
kateri vitamini in minerali so esencialnega pomena za zagotavljanje
zdravja in preprečevanje razvoja različnih bolezni ter kako zagotoviti
ustrezno preskrbo našega organizma s potrebnimi mikrohranili.
Izvaja: prof. dr. Darja Barlič Maganja
Trajanje: 5 pedagoških ur
Izobraževanje je plačljivo, za zaposlene UP pa brezplačno. Več
informacij in prijave na e-naslov: mariza.bulic@fvz.upr.si ali tel. 05/ 662
64 77, najkasneje do 15. 3. 2019.

Torek,
19.3.2019

16:30 19:30

UP FVZ, Polje 42, Izola, pritličje fakultete

FD: Workshop - Design thinking - Lynne Elvins ( za študente VK in TO)

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin

18:30

Oddelek za geografijo UP FHŠ: Geografski večeri | Predavanje "Trajnostni
razvoj – »PLAN B« za planet, za Slovenijo?"
Predavatelj: prof. dr. Dušan Plut, geograf in ekolog
OPIS: Svet temeljno zaznamujejo prekomerni pritiski na okolje in
naraščajoča neenakost. Udejanjanje koncepta večplastnega trajnostno
sonaravnega razvoja omogoča doseganje zmernega materialnega
blagostanja za vse prebivalce znotraj nosilnosti okolja, a zahteva zlasti
spremembo hierarhije vrednot in odmik od modela trajne rasti.
Slovenija se po razpoložljivosti potencialov na prebivalca za udejanjanje
trajnostnega razvoja uvršča v prvo desetino držav sveta.
Predaval bo dr. Dušan Plut, upokojeni profesor z Oddelka za geografijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, geograf in ekolog,
civilnodružbeni aktivist ter prepoznaven in dosleden borec za varstvo
okolja in uveljavitev modela trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu.

UP FHŠ, Titov trg 5, Koper, predavalnica
Levant 3

19:00

UP FAMNIT: Množična psihologija danes. Ogled filma Brexit: The Uncivil
War (2019).
Pogovor po ogledu vodita dr. Simona Gomboc in dr. Ernest Ženko.

UP FAMNIT, Kettejeva 1, Koper, avla Galeba

19:00

UŠZP: Večeri z uspešnimi športniki slovenske Istre
Univerzitetna športna zveza Primorske bo torkov večer posvetila
pogovoru z vrhunskim slovenskim odbojkarjem, reprezentantom,
večkratnim državnim prvakom v odbojki na mivki in sedanjim
selektorjem slovenskih reprezentanc v odbojki na mivki - Jasminom
Čuturičem.

Študentski center Univerze na Primorskem,
Čevljarska 27, Koper

10:00 13:00

FD: International Design Talk - Think Design - Design Thinking

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin

10:0016:30

UP PEFin UP FHŠ: 1. simpozij Združenja plesno-gibalnih terapevtov
Slovenije »Plesno-gibalna terapija v vzgoji in izobraževanju« OPIS: UP
PEF in UP FHŠ gostita 1. simpozij Združenja plesno-gibalnih terapevtov
Slovenije: udeležile se ga bodo priznane slovenske strokovnjakinje, ki
bodo predstavile terapevtski potencial ustvarjalnega izražanja v
različnih umetnostnih medijih s posebnim poudarkom na plesno-gibalni
terapiji v vzgoji in (vseživljenjskem) izobraževanju.
UP PEF: Okrogla miza »Kaj je znanje in učenje v svetu neskončnih
sprememb« OPIS: Na okrogli mizi z naslovom Kaj je znanje in učenje v
svetu neskončnih sprememb? se bomo soočili z zgolj navidez jasnim
poslanstvom organizirane vzgoje in izobraževanja. S sogovorniki bomo
razpravljali o učenju v času raznolikih in različnih priložnosti za učenje;
znanju, ki ga želimo razvijati ter mladih in njihovih načinih učenja. Na
okrogli mizi, ki jo bo moderirala dr. Sonja Rutar, bodo sodelovali rektor
Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič, dr. Sonja Čotar Konrad (UP
PEF), dr. Tomaž Grušovnik (UP PEF), dr. Ana Krajnc (zaslužna profesorica
UL) in Matija Jenko (ŠS UP PEF).
UP FAMNIT: Izleti v matematično vesolje | Predavanje "Vsakdanji
problemi — matematične rešitve (Zgledi uporabe dominacije v grafih.),
predava: dr. Nina Chiarelli
OPIS:
Na predavanju si bomo ogledali, kako nam lahko teorija grafov,
natančneje teorija dominacije v grafih, pomaga pri reševanju vprašanj,
kot so: načrtovanje postavitev avtobusnih postaj, načrtovanje
postavitev radijskih oddajnikov, iskanje množice predstavnikov in
drugih vsakdanjih problemov.
UP PEF: Spekula - Arne Hodalič »Moja fotografska pot« OPIS: V okviru
umetniške prireditve Spekula – na prelomu upodobitve/At the edge of
the depiction UP PEF v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran vabi na
potopisno predavanje priznanega slovenskega fotografa, popotnika,
novinarja Arneta Hodaliča z naslovom Moja fotografska pot.

UP FHŠ, Maestral 3, Levant 3

19:00

UP FAMNIT: Biološki večeri | Predavanje "Zasledovanje pevcev
pragozdov Sumatre", predava: Živa Justinek
OPIS: Ste kdaj razmišljali, kako je živeti v tisti pravi džungli, brez signala
in z obilico lačnih krvo-jedcev? Biologinja Živa Justinek je o tem veliko
razmišljala in se nato odločila za sodelovanje v projektu na gibonih, ki
se podijo po eni izmed biodiverzitetno najbogatejših regij tega sveta –
ekosistemu Leuser v severni Sumatri.
Na potepu po zelenih slikah boste srečali naše bližnje sorodnike, se
zabavali ob lačnih pijavkah ali pa sestradanih podganah, boste pa
seveda tudi malce pobližje spoznali metode antropološkega
raziskovanja ter ovire, ki se pojavijo na odročnih raziskovalnih postajah
v pragozdu Sumatre!

UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, Mala
predavalnica 1

10:00

UP PEF: O Frideriku, nenavadnem piščancu in drugih zapletih na svetovni
dan lutkarstva OPIS: Lutkarji po vsem svetu na ta dan praznujejo
svetovni dan lutk. Praznovali bodo tudi študentje UP PEF, ki so v okviru
izbirnega predmeta Lutke, drama, mediji pod mentorstvom izr. prof.
Jelene Sitar Cvetko pripravili lutkovne predstave o Frideriku,
nenavadnemu piščancu.

UP PEF, Cankarjeva ulica 5, Koper, atrij

15:00

UP FTŠ Turistica: Delavnica: »Vrednotenje raziskovalne uspešnosti in
vloga knjižničarjev pri vodenju bibliografij raziskovalcev« ; Delavnica:
»Vrednotenje raziskovalne uspešnosti in vloga knjižničarjev pri vodenju
bibliografij raziskovalcev«
OPIS: tipologija dokumentov / del za vodenje bibliografij v sistemu
Cobiss, habilitacijske vs. »sicris« točke, bibliografska merila znanstvene
in strokovne uspešnosti, vloga knjižničarjev pri vodenju bibliografij
raziskovalcev.

UP FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož

18:00

UP: 16. Slovesna akademija Univerze na Primorskem

Dvorana Sv. Frančiška Asiškega, Martinčev
trg , Koper

20:30

UŠZP: Prijateljska tekma v futsalu med reprezentanco študentov
Univerze na Primorskem in ekipo FC Bronx U19
OPIS: Univerzitetna športna zveza Primorske vabi k ogledu zanimive
tekme v futsalu. Obe nastopajoči ekipi se letos borita za naslov prvaka,
in sicer študenti UP v 3. slovenski futsal ligi, mladinci FC Bronxa pa v
prvi slovenski ligi U19.

Srednja tehnična šola Koper, Šmarska cesta
4, Koper

17:00

18:00
Sreda,
20.3.2019

18:00

Četrtek,
21.3.2019

Četrtek,
21.3.2019

Četrtek,
21.3.2019

UP, Palača Armerija, Titov trg 4, Koper, avla

UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, Velika
predavalnica 1

Galerija Loža Koper

9:00

Petek,
22.3.2019

10:00

12:00

12:00

12:00

9:00 13:00
Sobota,
23.3.2019

Nedelja,
24.3.2019
Ponedeljek,
25.3.2019

19:30

16:00

UIP: »Promocijsko motivacijski dogodek« | Predstavitev aktivnosti SIO in
podpornega okolja UIP OPIS: UIP Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT v okviru Programa
podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v
letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019« organizira promocijsko motivacijski
dogodek za potencialne podjetnike, inovativne posameznike, dijake,
študente, pedagoške delavce in ostale zainteresirane, na temo
promocije podjetništva med mladimi, aktualnih dogodkov in natečajev,
ter drugih podpornih storitev UIP. Program dogodka je usmerjen v
predstavitev tekočih aktivnosti UIP, predstavitev dobrih praks ter
ozaveščanje udeleženih o programu »SIO 2018-2019«. Na dogodku
bodo podane informacije o dogodkih kot tudi program aktivnosti UIP s
poudarkom na razvoju lastnih podjetniških idej preko udeležbe na
odprtih natečajih ter aktivnosti na natečajih v 2018.
UP: Inavguracijsko predavanje novega častnega doktorja UP |
Andrej Medved: »Svet je tisti čas blagovólil sklepati drugače«

Študentski center Univerze na Primorskem,
Čevljarska 27, Koper

UP in Založba UP v sodelovanju z InnoRenew CoE in UP FM: Predstavitev
knjige "Slovenska znanost: Akademska igra ali adut družbenega
napredka?" |
Avtorja prof. dr. Franci Demšar in Jasna Kontler - Salamon
FD: ARHIHOME 2019 - Otvoritev razstave študentov FD v sodelovanju s
podjetjem Fundermax "Otroško pohištvo prihodnosti" |
Mentorici: prof. dr. Jasna Hrovatin in doc. Mojca Perše
FD: Otvoritev razstave "Celostna grafična podoba ( ŠIPK)" - Zveza društev
- Slovensko zdravniško društvo - študenti smeri VK, mentorici: doc. mag.
Barbara Dovečar in Tamara Hajdu, viš. pred.
FD: Sobotna akademija za arhitekturno risbo prostora; predavateljica:
pred. Živa Slavec, u.d.i.a
FD: Sobotna akademija za risanje in slikanje z elementi ilustracije:
predvateljica: Nataša Šušteršič Plotajs, dipl. oblik. viz. kom.
FD: Sobotna akademija za modno skico; predavateljica : mag. Sabina Puc,
viš. pred.
APZ UP: Koncert zborov Boğaziçi Jazz Choir (Turčija) in APZ UP v okviru
mednarodnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices

Pokrajinski muzej, Kidričeva ulica 19, Koper,
glavna dvorana

UP FVZ: Slovesna podelitev diplom in nagrad

Kongresni center Portus, Life Class, Obala
10, Portorož

UP, Palača Armerija, Titov trg 4, Koper,
sejna soba Senata UP

Zavod za promocijo arhitekture, Brdo pri
Kranju, Kongresni center
Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin

Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin

Dvorana Sv. Frančiška Asiškega, Martinčev
trg , Koper

VLJUDNO VABLJENI!
Podrobnosti o posameznih dogodkih so na voljo na spletnih straneh organizatorjev.
Morebitne spremembe programa bodo objavljene na spletni strani UP budi.
Za več informacij:
Mirella Baruca
Vodja Službe za podobo UP
Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
tel.: +386 (05) 611 75 43
gsm: +386 (040) 457 510

Legenda:
UP: Univerza na Primorskem
UP FHŠ: Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
UP FM: Fakulteta za management Univerze na Primorskem
UP FAMNIT: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
UP PEF: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
UP FTŠ TURISTICA: Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem
UP FVZ: Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
FD: Fakulteta za dizajn
UP IAM: Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem
CRPZ: Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem
KCUP: Karierni center Univerze na Primorskem in
UIP: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
InnoRenew CoE: InnoRenew Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega
bivanjskega okolja
UŠZP: Univerzitetna športna zveza Primorske
APZ UP: Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem
ŠOUP: Študentska organizacija Univerze na Primorskem
ŠS UP PEF: Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
ŠS UP FTŠ Turistice: Študentski svet Fakultete za turistične študije - Turistice Univerze na Primorskem
ZALOŽBA UP: Založba Univerze na Primorskem

