Rijeka, 30. rujna 2019. godine
POZIV STUDENTIMA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI U OKVIRU PROJEKTA

„UNIMARS – MARLJIVI I AKTIVNI RIJEČKI STUDENTI“
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ u akademskoj godini 2019/2020. godini provodi projekt
„UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“. U okviru ovog projekta organizirana je edukacija za studente
Sveučilišta u Rijeci putem koje mogu steći nova znanja i vještine potrebne za uspješno studiranje.

1. DAN - utorak, 22. listopada 2019. godine
VRIJEME
TEMA RADIONICE
16:15 – 16:30

Upoznavanje studenata i predstavljanje programa edukacije

Ja student? Šta da? Da!
(radionica o kritičkom pristupu studiranju, voditeljica: Iva Buchberger)
2. DAN - srijeda, 23. listopada 2019. godine
Kako napisati seminar za 5? (I. dio)
16:15 – 17:15
(radionica o akademskom jeziku i stilu pisanja, voditeljica: Najda Čekolj)
17:15 – 17:30
Kratka pauza
Kako napisati seminar za 5? (II. dio)
17:30 – 18:30
(praktične smjernice za pisanje seminarskih radova, voditeljica: Zlatka Gregorović Belaić)
3. DAN - četvrtak, 24. listopada 2019. godine
Uzalud vam trud prepisivači!
16:15 – 17:15
(radionica o akademskoj čestitosti, voditeljica: Ivana Miočić)
17:15 – 17:30
Kratka pauza
Kako uspješno prezentirati i savladati strah od javnog nastupa?
17:30 – 18:30
(voditeljica: Bojana Vignjević Korotaj)
16:30 – 17:30

18:30 – 19:00

Evaluacija radionica i podjela potvrda o sudjelovanju

Edukacija je namijenjena svim studentima Sveučilišta u Rijeci. Zbog ograničenog broja
sudionika, prednost prijave imat će studenti 1. godine preddiplomskih studija te
studenti koji mogu sudjelovati na sva tri dana edukacije.

Sudionici edukacije dobit će promotivne materijale Udruge i potvrdu o sudjelovanju na
edukaciji. Prijavu na edukaciju potrebno je izvršiti na sljedećoj poveznici i to najkasnije
do 18. listopada 2019. godine.

Važna napomena! Molimo studente da se najkasnije dva dana prije edukacije ispričaju
ako su prijavili svoj dolazak, a nisu u mogućnosti prisustvovati edukaciji kako bi se
njihova mjesta oslobodila za sudjelovanje drugih studenata.

Veselimo se vašem dolasku i zajedničkom učenju!

Edukacija se provodi uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije.

