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15.–19. oktobra 2018
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Mozaični dogodek: Zakaj je humanistika kul?

Teden Univerze v Novi Gorici
Univerza med ljudmi

Zakaj so koristni Facebook, Twitter, Skype?
Zakaj smo v zadregi ob imenu Sebastian Kurz?
Ali poznate resnico prvi slovenski posvetni pesniški zbirki?
Ali obstaja formula za odličen uspeh v šoli?
Zakaj je humanistika kul?
Dijakinje in dijaki boste spoznavali, raziskovali in iskali odgovore na
ta vprašanja in še mnoga druga vprašanja, s katerimi se srečujete
v življenju in v šoli. Voditeljici prireditve študentki Anika Velišček in
Ana Cukjati, ki kul dogodek tudi vsebinsko pripravljata, obljubljata
sproščeno vzdušje, veliko zabave in kul nagrade presenečenja.
Bodimo kul!
Kontakt za dodatne informacije:
Tajništvo Fakultete za humanistiko (info.fh@ung.si, tel. št. 05 33 15 237)
Organizator dogodka: Fakulteta za humanistiko UNG

Fakulteta za humanistiko, Vipavska cesta 13,
Rožna Dolina, Nova Gorica
Predavalnica P 1

15.– 19. oktobra 2018
Letos se bo Teden Univerze v Novi Gorici odvijal med 15. in 19. oktobrom 2018.
Vabimo vas, da se udeležite dogodkov, ki smo jih pripravili z namenom, da bi vam na zanimiv način približali vsebine s
področja naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved, ki jih poučujemo in raziskujemo
na Univerzi v Novi Gorici (UNG).
Posebno pozornost bomo posvetili učencem in dijakom iz regije, zato bomo v tem tednu za organizirane šolske skupine
pripravili različne dejavnosti. Na željo šol lahko prilagodimo termine izvajanja posameznih aktivnosti.
Lepo vabljeni!

13.00–14.00

Raznoliki pogledi in izkušnje na temo migracij
Študentje študijskega programa European Master in Migration
and Intercultural Relations bodo v sodelovanju z nekaterimi drugimi lokalnimi akterji predstavili svoje poglede in izkušnje na temo
migracij ter skušali osvetliti trenutne dileme, ki se zastavljajo družbam širom po svetu. Ciljno občinstvo so študenti UNG in druga
zainteresirana javnost, ki jo tema zanima. Jezik bo angleščina.

Organizatorji dogodka: Fakulteta za humanistiko UNG in konzorcij
partnerjev študijskega programa Erasmus Mundus Migracije in
medkulturni odnosi

Fakulteta za humanistiko, Vipavska cesta 13,
Rožna Dolina, Nova Gorica
14.00–16.00

Torek, 16. 10. 2018

Neformalne oblike učenja – PKP in ŠIPK projekti

Gospodarski inženir – poklic prihodnosti

Literatura na stičišču – projekt EDUKA2

Študenti v okviru projektov Po kreativni poti do znanja in Študentski
projekti za družbeno korist izboljšujejo nabor svojih kompetenc, pridobivajo prve delovne izkušnje in oblikujejo svoj socialni kapital, s
tem pa krepijo zadovoljstvo s študijem in izboljšujejo svojo pripravljenost za obdobje po zaključku študija.

Gospodarski inženirji v številnih podjetjih po svetu
in pri nas skrbijo za to, da
se procesi odvijajo na kar
se da učinkovit način. Odkrivajo pomanjkljivosti in
predlagajo izboljšave, ki ob
upoštevanju zakonodajnih,
okoljskih, varnostnih in drugih dejavnikov vodijo k znižanju stroškov ter povečani
kakovosti izdelkov in storitev. Sledijo najnovejšim tehnologijam in jih smiselno
upoštevajo pri svojem delu.
Vedo pa tudi, kako ravnati z
ljudmi, jih voditi, motivirati
in kako reševati konflikte
tako, da bodo rešitve res zaživele v praksi. Ta zanimiv in
perspektiven poklic bosta
Poslovno-tehniška fakulteta
UNG in Karierni center UNG predstavila v pogovoru z diplomanti omenjene fakultete, ki delajo v uspešnih podjetjih in ki bodo
značilnosti tega poklica predstavili na svojih primerih.

Predstavili bomo nastajajoča učbenika za osnovno šolo in učbenik
za srednjo šolo, o čezmejni in manjšinski literaturi, ki nastaja na Goriškem, Videmskem, Tržaškem in v slovenski Istri. Učbenika sta rezultat dela na projektu EDUKA 2, ki poteka v sklopu Raziskovalnega
centra za humanistiko in v sodelovanju z doktorskim študijskim
programom Humanistika Fakultete za podiplomski študij. Učbenika sta nastala v sodelovanju s skupino profesorjev osnovnih in
srednjih šol iz Slovenije in Italije ter s študenti humanistike na UNG.

Na dogodku bodo predstavniki Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Sloveniji
predstavili obe projekti shemi, nato pa bo sledila predstavitev primerov dobre prakse, torej projektov, ki so jih uspešno izvedli študenti Univerze v Novi Gorici.
Dogodek je namenjen profesorjem, ki bi želeli sodelovati v projektih kot mentorji, in (bodočim) študentom, ki želijo z neformalnimi
oblikami učenja pridobiti na kreativen način nova znanja, nove
kompetence in delovne izkušnje.
Kontakt za dodatne informacije:
Fakulteta za humanistiko, Željko Oset
(zeljko.oset@ung.si, tel. št. 05 33 15 299)
Organizatorja dogodka: Fakulteta za humanistiko UNG, Fakulteta
za znanosti o okolju UNG

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava
Predavalnica P 1.2
12.00–13.15

Kontakt za dodatne informacije:
Tajništvo Poslovno-tehniške fakultete
(info.ptf@ung.si, tel. št. 05 620 58 30)
Organizator dogodka: Poslovno-tehniška fakulteta UNG

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava
Predavalnica P 2.1
Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

14.00–14.45

Delavnica animacije

Koliko planetov potrebuje človeštvo za svoj obstoj?

Za zainteresirane skupine srednješolcev ali osnovnošolcev pripravimo ogled akademije, ki mu sledi delavnica animacije s študenti
Akademije umetnosti UNG (skupaj 3 šolske ure).

V interaktivnem predavanju o obremenjevanju našega planeta s
smetmi in črpanjem virov bomo obravnavali, na kakšen način bi
morali oblikovati razvoj človeštva, da bi bil trajnosten. Predstavljena bosta pojma biokapaciteta in ekološki odtis, ki ju bo ob koncu s
pomočjo predavatelja vsak izračunal zase.
Predavanje je namenjeno predvsem srednješolcem in študentom.

Kontakt za dodatne informacije:
Marija Veljanovska Nemec, +386 51 336 770, marija.nemec@ung.si
Organizator: Akademija umetnosti UNG

Akademija umetnosti UNG, Ul./Via Armando Diaz 5,
Gorica/Gorizia (Italija)

Kontakt za dodatne informacije:
Tajništvo Poslovno-tehniške fakultete
(info.ptf@ung.si, tel. št. 05 620 58 30)

po dogovoru

Organizator dogodka: Poslovno-tehniška fakulteta UNG

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava
Predavalnica P 2.1
15.00–15.45

Delavnica Nastanek, razvoj in reševanje konfliktov
Delavnica, namenjena vsem tistim, ki bi želeli bolj podrobno
spoznati vzroke in posledice konfliktnih situacij ter temeljne načine
pristopov k razreševanju le-teh. Gre za pristop »zmagam- zmagaš«.
Delavnica bo vključevala aktivnosti.
Kontakt za dodatne informacije:
Tajništvo Poslovno-tehniške fakultete
(info.ptf@ung.si, tel. št. 05 620 58 30)

Projekt EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kontakt za dodatne informacije:
Tajništvo Fakultete za humanistiko
(info.fh@ung.si, tel. št. 05 33 15 237)
Organizatorja dogodka:
Fakulteta za humanistiko UNG in Slovenski raziskovalni inštitut iz
Trsta SLORI

Fakulteta za humanistiko, Vipavska cesta 13,
Rožna Dolina, Nova Gorica
Predavalnica P 2
16.00

Ob izidu biografije o Ivanu Cankarju in pete knjige Zbranega dela
Zofke Kveder, ki zaključuje njen slovenski literarni in publicistični
opus, bomo ponovni pretresli njun odnos do različnih oseb, pojavov in dogodkov, ki so zaznamovali obdobje slovenske moderne.
Kontakt za dodatne informacije: Fakulteta za humanistiko,
Katja Mihurko Poniž (katja.mihurko.poniz@ung.si, tel. št. 05 33 15 237)
Organizatorja dogodka: Fakulteta za humanistiko UNG, Goriška
knjižnica Franceta Bevka

Knjižnica Franceta Bevka,
Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica
18.00–19.30

Ob podelitvi častnega doktorata Univerze v Novi Gorici slovitemu
hrvaškemu filmskemu režiserju prof. Rajku Grliću, ki kot mentor deluje na Akademiji umetnosti UNG ter na ameriški univerzi v Ohiu,
predstavljamo njegov film Ustava republike Hrvaške. Avtorja filma,
ki je prejel vrsto nagrad, med njimi štiri zlate puljske arene, bomo
imeli priložnost spoznati v pogovoru po projekciji.
Zgodba o štirih ljudeh, ki prebivajo v isti stavbi, vendar živijo zelo različna življenja. Razlikujejo
se po družbenem statusu,
seksualnih navadah, nacionalnosti in veri. Njihove
življenjske poti se verjetno
ne bi nikoli prekrižale, če jih
k temu ne bi prisilil nesrečni dogodek in posledično
medsebojna pomoč.
Film Rajka Grlića je ljubezenska zgodba o sovraštvu, ki razkriva vso
našo nestrpnost, predsodke in nesprejemanje drugačnosti.
Film se bo predvajal s slovenskimi in angleškimi podnapisi.
Dogodek poteka v sodelovanju s čezmejnim festivalom Poklon viziji /
Omaggio a una visione.
Kontakt za dodatne informacije: Andreja Leban, Stiki z javnostmi
(andreja.leban@ung.si, tel. št. 05 620 58 27)
Organizatorji dogodka: Akademija umetnosti UNG,
Kinoatelje, Kulturni dom Nova Gorica

Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica
21.00, po filmu
pogovor z avtorjem

Četrtek, 18. 10. 2018
Od Ajdovščine do Vesolja
Kratko predavanje na astronomsko temo, interaktivne delavnice z
eksperimenti, astronomski kvizi in igre, astronomska opazovanja.
Ciljno občinstvo: osnovne in srednje šole, ampak dogodka se lahko
udeležijo vse starostne skupine. Predhodna najava je zaželena za
osnovne in srednje sole.
Nekatere delavnice se bodo izvajale v angleščini.

Univerzitetno središče Ajdovščina,
Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina

Razstava in prodaja knjig
Založbe UNG.
Organizator dogodka:
Založba Univerze v Novi Gorici
Kontakt za dodatne informacije:
Mirjana Frelih (mirjana.frelih@ung.si,
tel. 05 33 15 220)

Avla stavbe Univerze v Novi Gorici,
Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica
12.00–17.30

Aleksandrinke v novi podobi
Predstavili bomo elekronsko zbirko podatkov in
fotografij, ki so jo ustvarili
študentke in študentje v
okviru projekta Digitalizacija kulturne dediščine
aleksandrink, ki je nastal v
programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist.

17.00–22.00

Petek, 19. 10. 2018
Vodstvo po razstavi epizode spomina v mreženju,
z avtorico Rene Rusjan
V Mestni galeriji bo od 5. do 26. oktobra na ogled (ne)pregledna
razstava novogoriške umetnice Rene Rusjan, ki deluje tudi kot programska direktorica in profesorica na Akademiji umetnosti UNG. V
okviru tedna univerze vas
vabimo na srečanje z umetnico, v katerem nas bo popeljala po razstavi.
Kontakt za dodatne informacije: Mestna galerija
Nova Gorica (mestnagalerija@kulturnidom-ng.si, tel.
št. 05 33 540 15)
Organizatorja dogodka: Akademija umetnosti UNG, Mestna galerija
Nova Gorica

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Organizatorji dogodka: Fakulteta za humanistiko UNG, Akademija
umetnosti UNG, Goriški muzej

Grad Kromberk
20.00–21.00

Organizator dogodka: Poslovno-tehniška fakulteta

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava
Predavalnica P 2.1
16.00–16.45

Lokacije:

Gorica

večer ob stoletnici smrti Ivana Cankarja in 140. Obletnici rojstva
Zofke Kveder z ddr. Igorjem Grdino in dr. Katjo Mihurko Poniž

Kontakt za dodatne informacije:
Tanja Petruševska (tanja.petrushevska@ung.si)
Organizator: Fakulteta za naravoslovje UNG

Predstavitev Založbe
Univerze v Novi Gorici

Kontakt za dodatne
informacije: Tajništvo
Fakultete za humanistiko
(info.fh@ung.si,
tel. št. 05 33 15 237)

Ženski in moški svetovi slovenske moderne. Pogovorni

Projekcija filma Ustava republike Hrvaške (2016, 90’)
in pogovor z avtorjem Rajkom Grlićem

Kontakt za dodatne informacije:
Tajništvo Fakultete za humanistiko (info.fh@ung.si, tel. št. 05 33 15 237)

Ponedeljek, 15. 10. 2018

Sreda, 17. 10. 2018

Mestna galerija Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 5,
5000 Nova Gorica
11.00

Predavanje Naravna barvila in
delavnica Naravna barvila v pijačah in sokovih
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo UNG organizirane skupine osnovnošolcev in srednješolcev vabi na predavanje Naravna barvila in kratko delavnico na temo Naravna barvila v pijačah
in sokovih. Predavanje in delavnica bosta skupaj trajala 1 uro (60
minut). V okviru predavanja bodo obiskovalci lahko spoznali različna naravna barvila, njihove lastnosti ter izvedeli, kako jih lahko
izoliramo iz rastlin in tudi
analiziramo. Nato bomo
prikazali še hiter preizkus,
kako lahko vidimo, če so v
sokovih/pijačah prisotna
naravna barvila rdeče barve, ter ugotavljali, katere
pijače vsebujejo več in
katere manj barvil.
Kontakt za dodatne informacije: Tajništvo Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo (info.vsvv@ung.si, tel. št. 05 90 99 700)
Organizator dogodka: Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo UNG

Nova Gorica
Rožna Dolina
Ajdovščina

Projekcija filma The End of Time
(Peter Mettler, 2012, 105‘) in pogovor s posebnim
gostom rektorjem prof. dr. Danilom Zavrtanikom

Vipava

– UNG, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica
– Palača Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorica (Italija)
– Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava
– Univerzitetno središče Ajdovščina, Vipavska 11 c, Ajdovščina
– Klub goriških študentov, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
– Mestna galerija Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5 in
Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica
– Goriški muzej – Grad Kromberk, Grajska cesta 1, Kromberk,
Nova Gorica
Naslov: Teden Univerze v Novi Gorici, Univerza med ljudmi Urednica besedila: Veronika Piccinini Fotografije: arhiv UNG, Casarsa Guru, Saša Huzjak, Peter
Mettler, Tina Smrekar, Matej Vidmar, Wikipedija – Prosta enciklopedija, Založba
UNG
Oblikovanje, priprava in tisk: A-media, d. o. o., Šempeter pri Gorici
Založnik: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica
Število natisnjenih izvodov: 200 Leto izida: 2018
Brezplačna publikacija. Publikacija je izdana z javnimi sredstvi.

Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica
T: 05 620 58 20
E: info@ung.si
www.ung.si

Veronika Piccinini,
koordinatorica Tedna Univerze v Novi Gorici
veronika.piccinini@ung.si, tel. št.: 05 33 15 260
Andreja Leban, Stiki z javnostmi
andreja.leban@ung.si, tel. št. 05 620 58 27

Dogodek poteka v sodelovanju s čezmejnim festivalom Poklon
viziji /Omaggio a una visione, katerega osrednji protagonist je
kanadsko švicarski cineast Peter Mettler, prejemnik nagrade Darko Bratina 2018. V torek, 16. oktobra, nam bo dana edinstvena
priložnost, da to samosvojo
ustvarjalno osebnost celovito
spoznamo preko celodnevnega masterclassa (strokovna delavnica), ki bo izpeljana
v Hiši fima v Gorici, pogovor
po projekciji filma The End of
Time bo potekal v dialogu s
fizikom, rektorjem prof. dr. Danilom Zavrtanikom.
Kontakt za dodatne informacije:
Kinoatelje (+386 41 353 261, press@kinoatelje.it)
Organizatorji dogodka:
Akademija umetnosti UNG, Fakulteta za naravoslovje UNG, Center za
Astrofiziko in kozmologijo UNG, Kinoatelje, Kulturni dom Nova Gorica

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava
12.00–13.00

Predavanje Kakšen, kateri, čigav – vse o pridevnikih
Kontakt za dodatne informacije:
Center za kognitivne znanosti jezika (info.ckzj@ung.si)
Organizator: Center za kognitivne znanosti jezika, UNG

Klub goriških študentov,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica
14.00–16.00

Medkulturna tržnica

Študenti Univerze v Novi Gorici, katerih materni jezik ni slovenščina,
bodo v sliki in besedi predstavili nekaj značilnosti in navad svojih držav.
Ciljno občinstvo: dijaki, študenti, UNG sodelavci, lokalna skupnost
in ostala zainteresirana javnost.
Predhodna najava prisotnosti: ni potrebna.
Jezik izvedbe dogodka: slovenščina/angleščina.
Kontakt za dodatne informacije: Sabina Zelinšček, Vodja Mednarodne
pisarne (sabina.zelinscek@ung.si, tel. št. 05 33 15 257)
Organizator: Mednarodna pisarna UNG

Hiša filma/Palazzo del cinema,
Travnik/Piazza Vittoria 41, Gorica/Gorizia (Italija)

Klub goriških študentov,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

15.00

14.00–16.00

