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Evroštudent V Slovenija 

 

Vabilo na posvet ob predstavitvi rezultatov raziskave Evroštudent V Slovenija  

 

 

Spoštovani, 

 

Študentska organizacija Slovenije pripravlja enodnevni posvet ob predstavitvi rezultatov 

raziskave Evroštudent V. 

 

Posvet bo potekal v petek, 30. maja 2014 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – Velika dvorana 

(Masarykova 16, Ljubljana) 

 

 

NAMEN in KONTEKST 

 

Evroštudent oz. Eurostudent je raziskava, katere glavni namen je zbrati podatke o socialno-

ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti. 

Projekt si prizadeva za zagotavljanje zanesljivih in tudi mednarodno primerljivih podatkov. To 

dosega v sodelovanju  z močno mrežo nacionalnih partnerjev v vsaki sodelujoči državi. 

V raziskavo, ki je bila prvič izvedena konec devetdesetih, je vključenih že 30 držav širšega 

evropskega visokošolskega prostora. Trenutna raziskava je že peta in za njeno izvedbo za 

področje Slovenije je tokrat skrbela Študentska organizacija Slovenije, v sodelovanju z 

naročnikom, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

Namen posveta je predstavitev rezultatov zadnje raziskave Evroštudent Slovenija strokovni 

in širši javnosti in ugotavljanje trendov ter morebitnih odstopanj na določenih področjih 

raziskave. Skupaj z udeleženci dogodka bomo tako pripravili interpretacijo rezultatov, ki bo 

pripomogla k boljšemu razumevanju trenutnega položaja študentov pri nas. 

PRIJAVE NA DOGODEK 

 

Ker verjamemo, da vas rezultati raziskave zanimajo in ste morda tudi sami zainteresirani za 

njihovo nadaljnjo analizo in uporabo, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na posvetu. 

Na posvet se je potrebno obvezno prijaviti, in sicer do ponedeljka, 26. maja 2014, na 

spletni strani http://www.eurostudent-2013.si, kjer najdete tudi več informacij o projektu in 

preteklih izvedenih aktivnostih. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu: jelena.strbac@studentska-org.si. 
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PREDVIDENI PROGRAM POSVETA* 

 

  8.00 – 9.00 Registracija udeležencev 

  9.00 – 9.30 Uvodni nagovori 

 
Žiga Schmidt, predsednik Študentske organizacije Slovenije 

Mišela Mavrič, PhD, v. d. gen. dir. Direktorata za visoko šolstvo 

  9.30 – 10.00 Predstavitev projekta Evroštudent V Slovenija 

 Jelena Štrbac Nemec, vodja projektnega sveta Evroštudent V (ŠOS) 

10.00 – 11.30 Diskusijske skupine 

 Diskusijske skupine bodo potekale vzporedno; izberete eno. 

DS 1 Študijske razmere in zadovoljstvo s študijem  

 
Uršula Konečnik, članica projektnega sveta Evroštudent V (MIZŠ) 

Martin Černič in Mitja Urbanc, Študentska organizacija Slovenije 

DS 2 Stroški, povezani s študijem in financiranje 

 

Irena Kuntarič Hribar, članica projektnega sveta Evroštudent V 

(MDDSZEM) 

Luka Špoljar in Marko Ruperčič, Študentska organizacija Slovenije 

DS 3 Bivanjske razmere študentov 

 
Astrid Prašnikar, članica projektnega sveta Evroštudent V  (ŠD UP) 

Matevž Kokol in Janja Hren, Študentska organizacija Slovenije 

DS 4 Mobilnost 

 
član projektnega sveta Evroštudent V  

Timotej Vitez in Tea Markotić, Študentska organizacija Slovenije 

DS 5 Specifike študentov višjih strokovnih šol 

 

Alicia Leonor Seuli Miklavčič članica projektnega sveta Evroštudent V  

(SVSŠS) 

Igor Jesih in Alen Brkić, Študentska organizacija Slovenije 

11.30 – 12.00 Odmor za kavo 

12.00 – 13.00 Predstavitev zaključkov 

 Jelena Štrbac Nemec, vodja projektnega sveta Evroštudent V (ŠOS) 

* Organizator si pridržuje spremembo do manjših sprememb programa. 

 

 

 

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem, 

 

Projektni svet Evroštudent V 

Jelena Štrbac Nemec l. r. 

vodja projektnega sveta 
 


