
 

Vabilo k sodelovanju na konferenci 

Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika 

 

Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke 

 

Spoštovani! 

Od zadnje konference SDUTSJ v februarju 2010 so minila že dobra tri leta, v tem času pa je slovensko 
izobraževalno okolje doživelo velike spremembe. Bolonjska prenova v visokem šolstvu je popolnoma 
zaživela, sprejet je bil Zakon o uravnoteženju javnih financ, učitelji tujega jezika stroke smo vse bolj 
vpeti v raziskovanje, ki je velikokrat povezano z našim pedagoškim delom. Čas je, da se o vseh izzivih 
poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke znova pogovorimo. 

Vabimo vas torej, da se udeležite konference SDUTSJ (http://www.sdutsj.edus.si/) z naslovom Izzivi 
poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke. 

Konferenca bo potekala 7. februarja 2014 na Fakulteti za upravo (FU) Univerze v Ljubljani, Gosarjeva 
5, Ljubljana, predavalnica P5. 

Konferenca SDUTSJ je namenjena izmenjavi izkušenj in strokovnih znanj ter predstavitvi raziskav na 
področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem  in visokošolskem 
izobraževanju. Konferenca predstavlja izvrstno priložnost za izmenjavo mnenj, zato vas vabimo, da 
sodelujete s svojim prispevkom, in o dogodku obvestite tudi kolege, ki bi jih srečanje zanimalo. 

Sprejemamo znanstvene in strokovne prispevke ter mnenja in primere dobre prakse z naslednjih 
področij: 

- načrtovanje jezikovne politike na področju tujega jezika stroke; 
- didaktika in metodika tujega jezika stroke; 
- načrtovanje programov tujega jezika stroke; 
- načrtovanje pouka tujega jezika stroke; 
- razvijanje gradiv za poučevanje tujega jezika stroke; 
- preverjanje in ocenjevanje tujega jezika stroke; 
- informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in preučevanju tujega jezika stroke; 

http://www.sdutsj.edus.si/


- slovaropisje in terminologija za potrebe poučevanja/učenja tujega jezika stroke; 
- medkulturnost pri poučevanju in preučevanju tujega jezika stroke 
- sodelovanje s strokovnjaki nejezikoslovci in drugimi deležniki v procesu poučevanja/učenja 

tujega jezika stroke; 
- izvajalci in udeleženci pri pouku tujega jezika stroke; 

Pomembni datumi: 

- rok za prijavo prispevkov in oddajo povzetkov: 1.12.2013 

- obvestilo o uvrstitvi prispevka na program konference: 20.12.2013 

Prispevki naj bodo dolgi 20 minut. Prispevkom bo sledila razprava. Delovni jezik posveta je slovenščina. 

Avtorje prispevkov bomo povabili k pripravi člankov bodisi za znanstveno monografijo SDUTSJ, revijo 
Scripta manent ali zbornik prispevkov Inter alia III. 

Kotizacija: 

- kotizacija ob prijavi do 01.12. 2013 za člane SDUTSJ: 40 EUR 

- kotizacija ob prijavi do 01.12. 2013 za nečlane: 50 EUR 

- kotizacija ob prijavi do 7.2.2014 za člane SDUTSJ: 50 EUR 

- kotizacija ob prijavi do 7.2. 2014 za nečlane: 60 EUR 

Kotizacija vključuje pijačo in prigrizke, mapo s programom in povzetki ter potrdilo o udeležbi. 
Neporabljena sredstva bodo namenjena izključno za Sklad za raziskovalno dejavnost SDUTSJ.  

O pomembnih datumih, podrobnem programu in ostalih informacijah vas bomo obveščali sproti. 

Prijavnica za udeležbo na konferenci je v Prilogi 1, navodila za pripravo povzetka pa v Prilogi 2. Za 
dodatne informacije lahko pokličete vodjo programskega odbora konference, Violeto Jurkovič, na  031 
742 342 ali ji pišete na elektronski naslov violeta.jurkovic@guest.arnes.si.  

V imenu programskega in organizacijskega odbora konference vas lepo pozdravljam in se veselim 
sodelovanja z vami. 

 

Slavica Čepon 

Predsednica SDUTSJ 
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PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO 
na konferenci SDUTSJ 

 
Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke 

 
7. februar 2014, UL FU 

 
 
Ime in priimek _______________________________________________________________________ 
 
Domači naslov ______________________________________________________________________ 
 
E-pošta____________________________________________________________________________ 
 
Telefon____________________________________________________________________________ 
 
Organizacija________________________________________________________________________ 
 
Konference se želim udeležiti (označite ustrezno): 

a. S prispevkom 
b. Brez prispevka 

 
Izpolnjeno prijavnico pošljite do 01.12.2013 (za zgodnje prijave) oz. do datuma posveta (za pozne 
prijave) po e-pošti na naslov:  info@sdutsj.edus.si. 
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NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKA 

Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov 

stroke 

 

1. Povzetki naj bodo napisani v slovenskem jeziku in dolgi od 200 do 300 besed. V besedilo 

povzetka ne vključujte nobenih osebnih podatkov, da lahko tako zagotovimo anonimnost pri 

recenziji. 

 

2. Na koncu povzetka znanstvenih ali strokovnih prispevkov navedite seznam temeljne 

literature. Za prispevke, ki predstavljajo mnenja ali učne prakse, seznam literature ni 

potreben. 

 

3. Rok za oddajo povzetka je 1.12.2013. 

 
4. Datoteko s povzetkom pošljite na e-naslov vodje programskega odbora: 

violeta.jurkovic@guest.arnes.si , kopijo pa na info@sdutsj.edus.si  

 

5. O uvrstitvi prispevka v program konference boste obveščeni najkasneje do 20. decembra 

2013. 
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