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Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru od 
18. 9. do 26. 9. 2017 vljudno vabi na 5-dnevno interaktiv-
no delavnico angleškega jezika pod naslovom:

POSLOVNA ANGLEŠČINA 
MALO DRUGAČE,  

ki bo potekala na sedežu fakultete v Kranju, Kidričeva 
cesta 55a.

Z udeležbo na delavnici boste:
• utrdili in dopolnili znanje poslovnega angleškega 

jezika, 
• razvijali zmožnosti govornega sporočanja in spora-

zumevanja v različnih situacijah (sestanki, telefon-
iranje, predstavitve), 

• usvojili ključne fraze za sporazumevanje v različnih 
položajih, 

• nadgradili veščine pisanja različnih e-sporočil, 
• spoznali najpomembnejše fraze za pisanje e-spo-

ročil, 
• razvijali sposobnosti vodenja in sodelovanja na ses-

tankih, 
• razvijali veščine pripravljanja predstavitev in vadili 

javno nastopanje, 
• razvijali komunikacijske veščine na različne teme, 
• utrdili jezikovno samozavest za delo, poslovanje in 

druženje s tujimi partnerji.

Metoda dela in vsebina:
Delavnica bo praktično usmerjena in bo zasnovana na 
konkretnih primerih s področja dela udeležencev us-
posabljanja. Delo bo potekalo individualno, v parih in v 
skupinah. Pridobljeno znanje in veščine bodo udeležen-
ci tudi preizkusili ter jih utrdili na praktičnih primerih. 
Ker bo delavnica temeljila na aktivnem sodelovanju 
udeležencev, bodo le-ti lahko tvorno sooblikovali vse-
bine delavnice. 

Termin izvedbe: 18., 20., 22., 25. in 26. 9. 2017 od 14.00 
do 17.15 z vmesnim 30-minutnim odmorom. Delavnica 
bo potekala 5 dni po 4 šolske ure, v skupnem trajanju 20 
šolskih ur, v predavalnici P302. 

 Maksimalno število udeležencev na delavnici je 20.

Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 150€ brez DDV. 
V ceno je všteto delovno gradivo. 

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca https://
domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Anglesci-
na2017?OpenForm ali priložene prijavnice, ki jo nato 
posredujete na cis@fov.uni-mb.si. 

Ob koncu delavnice boste prejeli potrdilo o strokovnem 
izobraževanju. 



Ponedeljek, 18. 9. 2017 

 Predstavitev sebe, svojih delovnih 
nalog in obveznosti

 Igre vlog v različnih položajih (na poti, 
na poslovnem srečanju idr.) 

 Simulacija govornih položajev 
(formalni in neformalni pogovori, igre 
vlog na različne teme) 

 Koristne fraze za govorno 
sporazumevanje (prošnja, zahvala, 
zahteva, vabilo itd.)

 Telefonski pogovori 

Sreda, 20. 9. 2017

 Priprava sestanka (vabilo, dnevni red

 Izvedba sestanka (vodenje, dejavna 
udeležba, oblikovanje sklepov)

 Pisanje zapisnika

 Argumentiranje, prepričevanje in 
pogajanje 

 Uporabne fraze

 Simulacija sestanka

Petek, 22. 9. 2017

 Pisanje dopisov in e-sporočil

 Seznanitev z obliko, strukturo in 
elementi dopisa in e-sporočila

 Različni formalni in neformalni 
nagovori in zaključni pozdravi 

 Koristne fraze in ključno besedišče

 Nasveti za pisanje

 Trening pisanja na konkretnih 
primerih  

Ponedeljek, 25. 9. 2017

 Predstavitve 

 Zlata pravila predstavitev 

 Sestavni deli predstavitve (nagovor, 
postavljanje vprašanj, povzemanje, 
sklepne besede)

 Priprava in pravila oblikovanja 
prosojnic 

 Izvedba in analiza predstavitev 
udeležencev  

Torek, 26. 9. 2017

 Raba jezika na izbranem delovnem ali 
splošnem področju udeležencev

 Raznolike vsebine in teme (npr. 
potovanja, hrana, šport) oz. teme na 
predlog udeležencev 

 Pogovor in vaje v govorni 
komunikaciji 

 Raba ključnega besedišča na 
določeno temo 
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 TRAJANJE
od 18. do 26. septembra 2017

 KOTIZACIJA
150 € (brez DDV)

 TERMIN
od 14:00 do 17:15 ure

 PRIJAVE 
priloženo prijavnico pošljete na cis@fov.uni-mb.

si ali se prijavite preko spletne strani: https://
domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/An-

glescina2017?OpenForm 

PROGRAM DELAVNICE

Delavnico bo izvedla mag. Alenka Tratnik, ki ima na področju poučevanja angleščine več 
kot 28 let izkušenj. 

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru izvaja predavanja in vaje na vseh 
stopnjah in programih študija pri predmetu Poslovni angleški jezik.
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PRIJAVA NA DELAVNICO
POSLOVNA ANGLEŠČINA MALO DRUGAČE

18., 20., 22., 25. in 26. september 2017, predavalnica P302
PRIJAVNI OBRAZEC je dostopen tudi na spletni strani: 

https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/Anglescina2017?OpenForm

Ime* ________________________________ Priimek* ________________________________

Organizacija ________________________________ Delovno mesto ________________________________

Naslov* _____________________________________________________________________________________

Kraj* ________________________________ Poštna številka* ________________________________

Telefon* ________________________________ E-pošta* ________________________________

OSEBNI PODATKI

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 150€. Navedena cena ne vsebuje 22 % DDV-ja. 
V ceno je všteto delovno gradivo in potrdilo o strokovnem izobraževanju.

PLAČNIK

Fizična oseba _____________________________ Organizacija _____________________________

Naziv* _____________________________ Podjetje* _____________________________

Ime* _____________________________ Davčni zavezanec* DA NE

Priimek* _____________________________ Davčna številka* _____________________________

Naslov* _____________________________ Naslov* _____________________________

Poštna številka* _____________________________ Poštna številka* _____________________________

Kraj* _____________________________ Kraj* _____________________________

Obvezno plačilo kotizacije pred pričetkom delavnice na: 
UM, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 
IBAN: SI56 0110 0609 5916 533, BANKA Slovenije – Šifra: S.W.I.F.T. Code: BSLJSI2X 
TRR: 0110 0609 5916 533 
Referenca: 2160
Zadeva: Anglescina2017 - [Ime udeleženca]

Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku oz. 
pred pričetkom delavnice.

Pogoji odjav: Za odjave po 11. septembru 2017 vam bomo zaračunali celotno kotizacijo. 
Odjava mora biti pisna.
 

Potrjujem resničnost navedenih podatkov.

PODATKI ZA PLAČILO

ODPOVED IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo 
organizator pred napovedanim izobraževanjem po e-pošti ali telefonu obvestil vse prijavljene na dogodek. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa 
dospela plačila v celoti vrnil udeležencem.

LASTNOROČNI PODPIS
_____________________________


