ŠTUDIJSKA PRAKSA ZA ŠTUDENTE UP FHŠ
V spodnji razpredelnici so navedene institucije in podjetja, s katerimi je fakulteta sklenila dogovor o moţnosti opravljanja študijske prakse
ter projektnega dela študentov fakultete.

NAZIV PODJETJA
RTV KOPER

VSEBINA DELA
- novinarsko delo, lektorsko delo
- sodelovanje pri študentski oddaji
(vsako sredo ob 18. uri, vsak pon. ob 22. uri na TV SLO 2)
- velike potrebe za sodelovanje pri italijanskem programu
- sodelovanje pri slovenskem programu

PRIMORSKE NOVICE

- sodelovanje pri novinarskem delu
- lektoriranje
- projektno delo na področju medijev (prijave v referatu)

KNJIGARNA LIBRIS

- pomoč v knjigarni
- pomoč pri organizaciji kulutrnih prireditev (predvsem marec, april)
- sodelovanje pri oblikovanju programov kulturnih prireditev
(literarni večeri, različne prireditve v zvezi s popularizacijo
knjig ter bralne kulture) - dobrodošle izvirne ideje *

- urejanje in popis gradiva
POKRAJINSKI ARHIV

POMORSKI MUZEJ

POKRAJINSKI MUZEJ
KOPER
Kidričeva 19, Koper

- vodnik po vseh zbirkah muzeja
- pomoč pri urejanju gradiva
- sodelovanje na delovnem taboru - do 7 ljudi *
(pridelovanje soli julija in avgusta)
- terensko delo: evidentiranje kulturne dediščine na terenu
- zbiranje in zapisovanje nematerialne kult.dediščine (intervjuji...)
- urejanje muzejske dokumentacije (rač.obdelava podatkov)
- delo v depojih (inventarizacija muzejskih predmetov)
- delo v muzejski knjižnici
- delo v konservatorsko-restavratorski delavnici
- pomoč pri predstavitvi gradiva javnosti (postavljanje razstav)
- delo z obiskovalci: pedagoški programi, evalvacija obiskovalcev

KONTAKTNA OSEBA
Ga. Vilma Katerinčič
tel.: 05/668-55-95

za novinarsko in lektorsko delo:
g. Bojan Gluhak odgovorni urednik
tel. 05/664 81 00 (tajništvo)
editors@prim-nov.si

Ga. Ingrid Celestina
tel.: 05/626-02-46
e/mail: info@libris.si

Ga. Mirjana Kontestabile
tel.: 05/271-824
e/mail:
mirjana.kontestabile1@guest.arnes.si

Tajništvo tel.: 05/671-00-40

Ga. Breda Krašna
tel.: 05/66 33 570
e/mail: info@pokrajinskimuzej-koper.si

ob občasnih razstavah in v stalnih zbirkah

GLEDALIŠČE KOPER

AVDITORIJ PORTOROŢ
(prednost imajo študentje
iz piranske občine)

TURISTIČNO GOSPODARSKO
ZDRUŢENJE G.I.Z.
IZOLA

HOTELI PALACE

HOTELI TERME ČATEŢ HOTELI KOPER

OŠ ELVIRE VATOVEC PRADE

CENTER ZA USPOSABLJANJE
ELVIRA VATOVEC STRUNJAN

- 3 asistenti dramaturgije (sodelovanje pri nastajanju predstave)
- asistent lektorja (sodelovanje pri nastajanju predstave)
- lektoriranje časopisa

Ga. Tjaša Vatovec
tel.: 05/66-34-388
e/mail: gleda.koper.tjasa@siol.net

- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi naslednjih prireditev:
a. solinarski festival
b. festival MMS
c. novoletni koncert
d. filmski festival
- kavarniški večeri na različno tematiko (študentje lahko samostojno
organizirajo tematski večer) *

Ga. Barbara Jakomin
tel.: 05/67-66-700
e/mail: barbara.avditorij@siol.net

- razvoj turizma v občini Izola *
- oblikovanje projektnih predlogov za oživljanje in ohranjanje dediščine
v turistične namene *
- sodelovanje pri pripravi turističnih prospektov *

- sodelovanje v marketinški službi
- pomoč pri pripravi in analizi besedil
- sodelovanje pri animacijskih programih (ogled Pirana, sprehod v soline,
kolesarjenje, vadba v bazenu - šola plavanja, ustvarjalne delavnice na
plaži, tombole...)
- oblikovanje projektnih predlogov kot dodatna ponudba gostom zaželene izvirne ideje! *

Ga. Nadija Parunov
tel.: 05/696-90-71
e/mail: nadija.parunov@hoteli-palace.si

- oblikovanje projektnih predlogov kot dodatna ponudba gostom zaželene izvirne ideje! *

Ga. Mirjana Jug
tel.: 05/663-80-00

- organizacija interesnih dejavnosti v počitniškem času
- pomoč otrokom pri šolskih aktivnostih
- predlogi oblikovanja programa obšolskih dejavnosti (kreativne
delavnice, kratki jezikovni tečaji, programi za nadarjene učence)
v dop. ter pop. času
- pomoč v knjižnici, tajništvu ter pri urejanju spletnih strani
- pomoč otrokom pri šolskih aktivnostih
- predlogi oblikovanja programa obšolskih dejavnosti, prilagojenih
otrokom s posebnimi potrebami

Ga. Tanja Pavlič
tel.: 05/653-00-69
e/mail: tanja.pavlic@guest.arnes.si

Ga. Olga Stele, tel.: 05/ 617-10-00
G. Branko Lešnik, tel.: 05/617-10-17

UP FHŠ KOPER

ZRS KOPER

- pomoč v knjižnici, sodelovanje pri projektih

referat oz. knjižnica

- sodelovanje pri raziskovalnih projektih

doc. dr. Mateja Sedmak

- sodelovanje pri mednarodnih, kulturnih, športnih, visokošolskih in socialnih ter
ŠOUP
s študentsko problematiko povezanimi projekti;
Študentska organizacija Univerze na Primorskem - pomoč pri organizaciji mednarodnih, kulturnih, športnih, visokošolskih in socialnih ter s
študentsko problematiko povezanimi prireditvami;
- sodelovanje pri novinarskem delu in lektoriranje;
- sodelovanje v splošnem sektorju - odnosi z javnostmi, mediji, protokolarne zadeve itd.
TIC - Turistično društvo
Koper

Univerza na Primorskem
Center za jezike in medkulturno
komunikacijo
UP ZRS Koper
UP FHŠ
ZRC SAZU
Inštitut za raziskovanje krasa
Postojna
HARPHA SEA KOPER
Čevljarska 8, Koper

Mestna občina Koper

Ozara Slovenija

Geografski inštitut Antona
Melika ZRC SAZU
Gosposka ul. 13. LJ

ZRS KOPER

Eleonora Stojkovič, predstavnica za stike z javnostmi ŠOUP
041/279 783
tel. 05/662 62 35
eleonora@soup.si, info@soup.si

- sodelovanje pri zbiranju in posredovanju splošnih in turističnih info.
- sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala v turistično-kulturne
namene

g. Damjan Vremec
tel. 041/640 232

- poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski obali:
asistent pri organizaciji poletnih tečajev od aprila do avgusta,
* asistent-lektor v času tečajev

ga. Karin Marc Bratina (ZRS Koper),
ga. Mojca Butinar (ZRS Koper)
tel. 05/663 77 00
karin.marc@zrs-kp.si
mojca.butinar@zrs-kp.si

- sodelovanje pri raziskavah s področja krasoslovja

dr. Nadja Zupan Hajna
tel. 05/700 19 00

- terenski GIS
- uporaba GPS
- zajem podatkov o prostoru na terenu
- sodelovanje v javni upravi, predvsem na področjih: družbene dejavnosti,
okolje in prostor, varstvo zdravja, splošni sektor - odnosi z javnostmi,
mediji, protokolarne zadeve, mednarodno sod., turizem

G. Aljoša Ţerjal
cale@harphasea.si

pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju
druženje z uporabniki, sprehodi, obisk kulturnih prireditev, ogled filmskih predstav

Informacije o podjetju dobite na spletni strani:
http://www.zrc-sazu.si/giam/

Temeljni raziskovalni projekt Večjezični korpus turističnih besedil označevanje besedil po kriterijih jezikovne in turistične zvrstnosti

Ga. Katja Turk
tel.: 05/664 61 00
katja.turk@koper.si
Ga. Kristina Ugrin, Minja Štule
tel.: 05 662 18 30
Dr. Aleš Smrekar
ales.smrekar@zrs-sazu.si

ga. Ana Beguš
ana.begus@zrs.upr.si

BARČICA
dnevni delovno terapevtski center

Društvo prijateljev mladine Izola
Veluščkova 2 6310 Izola

ga. Tjaša Rodman
sodelovanje pri projektih dnevnega centra

sodelovanje pri organizaciji projektov in dejavnosti za mladino

Bojan Lisjak

sodelovanje pri organizaciji projektov

Matjaţ Primc, direktor

Park Škocjanske jame, Slovenija
Škocjan 2, 6215 Divača
Univerzitetni inkubator Primorske

Elvira Luin, vodja projektov
Središče ROTUNDA, primorski

opravljanje študijske prakse na področjih: izobraževanje,

družbeni center Koper

informiranje, svetovanje, organizacij akulturnih prireditev.

Urška Vižintin

(16.4.09)
Društvo prijateljev mladine Koper

Projekt "Čarovlak" (pripovedovanje pravljic otrokom v vrtcih)

Valentina Parovel
valentina.parovel@guest.arnes.si
Tina Nanut, vodja centra za duševno zdravje

ŠENT - slovensko združenje za duševno bolne

Vergerijev trg 3, Koper

(junij 09)
Karierni center Univerze na

sodelovanje pri organizaciji in promociji dogodkov, ki jih KC

Primorskem

organizira

(sept. 09)
g. Robert Rakar, direktor PR
AKTIV PR d. o. o.

za študente štud. programa Medijski študiji

041 518 921

NOVO! (dec. 09)
Cellular d. o. o.

za študente štud. programa Medijski študiji

NOVO! (feb. 10)
Plan Plus d.o.o. Koper
NOVO! (jun. 10)

gospa Ester Vlašič, direktorica
tel. št. 05 66 32 320

za študente štud. programa Medijski študiji

g. Marko Milost, odgovorni urednik
040 732 778

Društvo "FAROS"

ga. Tatjana Kosovel

Univerza za tretje ţivljenjsko obdobje Piran

05/6774120
faros.piran@siol.net

NOVO! (jul. 10)
Kulturno društvo LIB ART

pomoč pri organizaciji festivala Tartini, sprejem in spremljanje gostov in glasbenikov,

ga. Katja Stušek

Piran

pomoč v festivalski pisarni, sodelovanje z mediji, pisanje medijskih sporočil …

NOVO! (jul. 10)

040 612 551
katja.stusek@gmail.com

Zgodovinski arhiv Ljubljana

ga. Judita Šega
04/5060 700, 040/416-735

NOVO! (avg. 10)

judita.sega@guest.arnes.si

Kulturno izobraževalno društvo KID PINA

sodelovanje pri projektih s področja trajnostnega razvoja in ekologije, pomoč v

ga. Darja Trgo

Koper

multimedijskem centru na področju vizualnih umetnosti ter kulture

darja.trgo@pina.si

NOVO! (avg. 10)

040 564 212

Društvo prijateljev zmernega napredka

g. Marko Brecelj, predsednik DPZN

Koper
NOVO!

drustvo@dpzn.org

OTOK, Zavod za razvijanje

ga. Emilija Kastelic, vodja

filmske kulture Ljubljana

organizacije festivala

NOVO!

emilija.kastelic@isolacinema.
org

041 318 245, 05 6271989

g. Marjan Kralj
Radio Televizija Slovenija

za študente štud. programa Medijski študiji
skupne raziskave na področju radiotelevizije in novih medijev

NOVO!

kadrovske izmenjave in vključevanje študentov v izobraževalne programe RTVS
g. Dane Podmenik

Zavod EKO-HUMANITATIS
NOVO!
Društvo za nenasilno komunikacijo

Prednost imajo študenti:
-

z zanimanjem ali znanjem za teme povezane z ekologijo in ekološkim kmetijstvom

-

štud. programa Geografija ali Kulturni študiji in antropologija

041 376 561
ekohumanitatis@gmail.com
ga. Božena Ambrozius
dnk.koper@siol.net

NOVO!

g. Darijan Gorela

Obala d.o.o.

urednistvo@obala.net
NOVO!(jan. 11)
g. Dušan Udovič

PRIMORSKI DNEVNIK

0407786333 ali 3388567023
NOVO!(maj 11)
Aleš Lamot

PV INVEST

03 899 66 72
NOVO!(julijj 11)

info@pvinvest.si
Sebastjan kokl

PRIMORSKA.INFO

041399 236
NOVO!(julijj 11)
ga. Majda Obreza-Špeh

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Ljubljana

01/7057814
NOVO!(sept 11)

majda.obreza@nms.si
ga. Mateja Poljšak Furlan,
kustosinja
05/335 40 15

JAVNI ZAVOD KULTURNI DOM NOVA GORICA
NOVO!
MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
(za čas trajanja projekta)
NOVO!

Primeri del prostovoljcev v okviru EPK 2012: pomoč pri organizaciji dogodkov, spremljanje gostov,
informiranje, kreativna udeležba v okviru vsebin vezanih na promocijo prostovoljstva, druga dela Nina Turčin, koordinatorka projekta
po navodilih mentorja in koordinatorice projekta (več info v referatu)
nina.turcin@maribor2012.eu

ACTUAL I.T.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije

Irena.Basa@actual-it.si

Casino Portorož

Marketing, urejanje spletnih strani, oblikovanje besedil

vedran.stepancic@casino.si

Kosovelova knjižnica Sežana

Organizacija dogodkov, priprava novinarskih besedil

magdalena.svetina-tercon@guest.arnes.si

Ideja Plus

priprava promocijskih materialov, urejanje spletne strani

Nataša Simsič
Tel.: 031/ 500 368

www.idejaplus.com

Full-Point d.o.o.

Marketing

Full-Point@full-point.net

Stepan Milena
Full-Point d.o.o.

Vojkovo nabrežje 23

Notranjsko primorske novice
Notranjsko primorske novice

Priprava novinarskih besedil, spremljanje in poročanje o dogodkih
jelka.lekse@notranjskoprimor
ske.si

RAZNO

možno sodelovanje
tudi na sedežu PN v
Novi Gorici

za zainteresirane je možna
organizirana predstavitev
arhivskega gradiva

Hoteli Palace združujejo:
Hotele Palace,
Hotele Morje,
Hotele Postojna,
Hotele Opatija

a stike z javnostmi ŠOUP

* delo primerno za študente
Slovenistike

Več informacij si preberite
na oglasni deski
Namenjeno študentom geografom

o zdravje

info@sredisce-rotunda.si
05 / 62 76 762

za študente SLO, KŠA, FIL in MŠ

za študente ITA

