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Mesec januar je bil pester predvsem na področju spoznavanja fakultet, študijskih
programov in s tem informativnim tempom stopamo naprej v februar.
12. in 13. februarja bodo po celi Sloveniji potekali informativni dnevi. V pomoč so ti lahko
naslovi vseh šestih univerz v Sloveniji:
Univerza v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/novice/informativni-dnevi/
Univerza v Mariboru https://moja.um.si/Strani/default.aspx
Univerza na Primorskem https://www.upr.si/
Univerza v Novi gorici http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
Nova univerza https://www.nova-uni.si/informativni-dnevi-za-vpis-na-dodiplomskestudijske-programe-studijsko-leto-2020-2021/
Univerza v Novem mestu https://uni-nm.si/
V kratkem pričakujemo tudi Razpis za vpis v študijsko leto 2021/22, ki bo objavljen na
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani.
Do takrat pa ti je v pomoč novi Fax vpisnik, kjer so zbrane informacije za vpis na fakultete,
visoke in višje šole. Prelistaj E-različico publikacije Fax Vpisnik 2021.

Ne spreglej tudi dogodke v zvezi s kariernim razvojem na
https://karierniplac.si/asset/atFB2ckHGz2qFtakn. Udeležiš se lahko kariernih klepetov,
predstavitev poklicev …

Prosti čas, prostovoljstvo in aktivnosti
-

Te je vedno zanimalo, kaj vse je potrebno za organizacijo nogometnega turnirja? Bi
rad/a spoznal/a, kako tekmo doživijo fotograf, novinar ali drugi udeleženci
nogometne tekme? Si želiš od blizu ogledati na delu najboljše mlade igralce v
Evropi?

V primeru, da si na vprašanja odgovoril/-a z glasnim JA!, se nam pridruži in postani
prostovoljec na Uefa Evropskem prvenstvu do 21 let tudi ti!
Prijave https://under21.nzs.si/prostovoljci/

-

V Javnem zavodu Mladi zmaji smo v letu 2020 vzpostavili digitalni mladinski center
DigiMC, ki deluje na platformi Discord. Z njim skrbimo za zagotavljanje kvalitetnih
spletnih vsebin in aktivnosti za mlade. V soustvarjanje je vključeno tudi veliko število
mladih, saj se želimo res približati potrebam in željam, ki jih imajo sami. Pridruži se
https://discord.com/invite/RMJQJYgcWU in https://discord.gg/CpMh29k

Več o Mladih zmajih pa na http://www.mladizmaji.si/

Pomoč pri raziskovalnem delu
V okviru doktorske disertacije z naslovom Razvoj državljanske identitete in
državljansko udejstvovanje mladostnikov ter mladih na prehodu v odraslost, sem
pripravil vprašalnik na
https://1ka.arnes.si/DrzavljanskoZnanje. Vesel bom, če si boste vzeli čas in ga
izpolnili.
Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem, v primeru kakršnihkoli vprašanj pa sem seveda
na voljo. asist. Žan Lep, mag. psih., Oddelek za psihologijo / Department of
Psychology

Imaš vprašanje ali pa bi se rad pogovoril/-a o izbiri fakultete? Individualna svetovanja
potekajo v zoom, prijavi se s sporočilom na lidija.srsa@ledina.si
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