
Spoštovani študenti. 

V okviru Kompetenčnega in Kariernega centra DOBA Fakultete v študijskem letu 

2021/2022 za vas načrtujemo več aktivnosti. 

Za lažjo organizacijo vašega časa vam pošiljamo okvirni seznam webinarjev v okviru obeh 

centrov, ki ga najdete tudi v predmetih v Blackboardu – Karierni in Kompetenčni center. V 

predmetih bodo objavljeni tudi točni termini in dostopi do posameznih webinarjev. Seveda 

vas bomo o posameznem webinarju pravočasno obvestili tudi po e-pošti. 

Karierni center DOBA Fakultete   

Karierni center se osredotoča na karierno orientacijo študentov in diplomantov fakultete in 

se v kontekstu vseživljenjskega učenja nanaša na aktivnosti, ki vam pomagajo pri 

identifikaciji sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju 

izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Dotika se tudi aktualnih tematik področja 

kariere. 

 

V študijskem letu 2021/2022 bomo v okviru Kariernega centra organizirali za vas štiri 

webinarje. 
 

Termin/jezik 

izvedbe 
Naslov webinarja Izvajalec/Izvajalka 

14. 12.2021, 18.00 

  
Prijava 

Priprava na zaposlitveni razgovor  Teja Hižman, 
svetovalka na področju karierne 

orientacije na Zavodu RS za 

zaposlovanje  
25. 1. 2022, 18.00, 

slovenski jezik  
26.1. 2022, 18.00, 

hrvaško-srbski jezik 
  

Kako postati uspešna ženska 

podjetnica z gostovanjem 

slovenske podjetnice 

Doc. dr. Marina Letonja, 

visokošolska učiteljica 

predmetov podjetništva na 

DOBA Fakulteti 

Marec 2022 Work-life balance kot osnova 

stabilne kariere 
Zinka Kosec, raziskovalka vpliva 

dobrega počutja pri učinkovitosti 

zaposlenih, predavateljica Višje 

strokovne šole 

DOBA,  ustanoviteljica in 

direktorica Akademije Akcija 
Maj 2022 Poslovno oblačenje danes Lea Pisani, avtorica treh knjižnih 

uspešnic o kulturi oblačenja, 

svetovalka za celovito podobo 

osebnosti že štiriindvajset let 

DOBA Fakulteta si pridržuje pravico do spremembe programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1021794167253902092
https://attendee.gotowebinar.com/register/1021794167253902092


Kompetenčni center DOBA Fakultete 

Osredotoča se na pridobivanje kompetenc za uspešen online študij in pridobivanje 

kompetenc učenja. Je edini tovrstni center v Sloveniji, namenjen vsem deležnikom, 

vključenim v online študij – študentom, online mentorjem in visokošolskim učiteljem. Za 

vsakega izmed deležnikov so glede na ugotovljene potrebe po znanjih načrtovana 

izobraževanja. V študijskem letu 2021/2022 bomo v okviru Kompetenčnega centra 

organizirali štiri webinarje za študente. 
 

Termin/jezik 

izvedbe 
Naslov webinarja Izvajalec/Izvajalka 

3. 2. 2022,  

slovenski jezik 

3. 2. 2022, 

hrvaško-srbski jezik 

Obvladovanje časa za uspešen 

online študij 

Jasna Dominko Baloh, direktorica 

DOBA Fakultete 

Marec–maj 2022 Novosti v zvezi z zamenjavo 

vmesnika virtualnega učnega okolja 

Blackboard Learn na Blackboard 

Saas 

 

Vesna Kolenc Potočnik, vodja 

magistrskih programov na DOBA 

Fakulteti, 

Vesna Lešnik Štefotič, 

visokošolska učiteljica in 

strokovna sodelavka DOBA 

Fakultete in  

April 2022 Krepitev možganov za učinkovitejše 

učenje 

Jasna Dominko Baloh, direktorica 

DOBA Fakultete 

Maj 2022 Kako se učiti online Suzana Cergol Mihelič, 

visokošolska učiteljica na DOBA 

Fakulteti 

 

September 2022 Kako se učiti online Suzana Cergol Mihelič, 

visokošolska učiteljica na DOBA 

Fakulteti  

 

DOBA Fakulteta si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Prepričani smo, da vam bodo brezplačne in aktualne vsebine v pomoč, da boste pri študiju 

še uspešnejši. 

Želimo vam uspešno študijsko leto.  

Tim DOBA Fakultete 

 


