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PROGRAM KARIERNIH CENTROV NA INFORMATIVI 

Gospodarsko razstavišče, Ljubljana – VELIKA PREDAVALNICA 

 

Petek, 27. 1. 2017 

9:00 – 10:00 
Z Univerzo v Ljubljani 

odločno po začrtanih 

poteh! 

Ste vedeli, da je Univerza v Ljubljani najboljša, največja in najstarejša univerza v Sloveniji? Da se uvršča 

med 3% najboljših univerz na svetu? Na predstavitvi vam bomo predstavili fakultete in akademije, ki 

tvorijo univerzo, dosežke njihovih študentov na študijskih in obštudijskih področjih, znane diplomante ter 

strokovne službe, ki nudijo informacije o načrtovanju karierne poti, mobilnosti v tujini, športu, kulturi, 

podjetništvu, idr. Na koncu predstavitve vaš čaka super nagradni kviz! 

Izvajalki: Mojca Rupert in Ivanka Stritar, Univerza v Ljubljani 

10:00-11:30 

Možnosti in priložnosti 

štipendiranja študija 

 

 

Predstavitev možnosti pridobitve štipendije za študij doma in v tujini, tako kadrovskih in Zoisovih 

štipendij kot štipendij za študij v tujini (Erasmus, Ad Futura) itd. S predstavniki različnih služb in 

organizacij (predstavniki delodajalcev, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 

CMEPIUS in drugi) boste spoznali pogoje za pridobitev in ohranitev štipendij in imeli možnost zastaviti 

svoja vprašanja. 

Povezovanje: Sabina Žnidaršič, Karierni centri Univerze v Ljubljani 

11:30-12:00 

Izognite se napakam pri 

vpisu na izbrano 

fakulteto ali akademijo! 

 

Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani bo predstavila aktualne informacije o 

poteku prijavno-sprejemnega postopka in opozorila na pogoste napake, ki se jim je bolje izogniti. 

Izvajalka: Tanja Žužek, Visokošolska prijavno-informacijska služba UL 

12:00-13:30 

Okrogla miza: 

Je ljubezen do študija 

dovolj za uspešno 

poklicno kariero? 

Kako danes izbrati študij, da 

bomo po diplomi našli pravo 

delo zase? 

Na sodobnem trgu dela prihaja do velike transformacije poklicev: tradicionalni poklici se spreminjajo ali 

celo izginjajo in hkrati nastajajo vedno novi. Spremembe nagovarjajo tako delodajalce kot Univerzo in 

zahtevajo krepitev medsebojnega sodelovanja. Na okrogli mizi bodo predstavniki delodajalcev in Univerze 

v Ljubljani v skupnem razmisleku podali mladim nekaj nasvetov, kako graditi svojo kariero že v času 

študija, zato da bodo na trgu dela lahko nastopali kot prepoznavni posamezniki. 

Povezovanje: Jana Petkovšek-Štakul, urednica priloge Zaposlovanje in kariera pri časopisni hiši 

Dnevnik 

14:00-17:00 

Vse, kar ste si želeli 

vedeti o poklicu 

Pridite in vprašajte mlade 

diplomante UL! 

Mladi strokovnjaki v tradicionalnih in novih poklicih vam bodo predstavili svoje delo, potrebna znanja in 

spretnosti ter lastno karierno pot, in odgovarjali na vaša vprašanja – neposredno iz oči v oči! 

V pogovoru z njimi boste spoznali poklice in raznolike poti do njih. 

Razgovori s posameznimi strokovnjaki bodo potekali po 30 minut v manjših skupinah. Pridružite se nam 

in se pogovorite s predstavniki poklicev, kot so: 

 menedžer/-ka idej 

 pravnik/-ca 

 risar/-ka stripov 

 psiholog/-inja 

 igralec/-ka 

 podatkovni rudar/-ka … in številnih drugih! 

Diplomanti/-ke Univerze v Ljubljani 

14:00-18:00 

Ne veš kam? Pridi k 

nam! 

Individualna svetovanja 

 

Karierne svetovalke Kariernih centrov Univerze v Ljubljani vam bodo na voljo za individualno svetovanje 

za boljše in lažje odločanje glede izbire študija. 

Vsi, ki potrebujete »drugo mnenje« pred odločitvijo, kje in kaj boste študirali, lahko pridete na brezplačno 

svetovanje – prijave bodo potekale na  

licu mesta. 

Karierni centri Univerze v Ljubljani 
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Sobota, 28. 1. 2017 

 

 

 

 

9:30 – 13:00 

 

 

Vse, kar ste si želeli 

vedeti o poklicu 

Pridite in vprašajte mlade 

diplomante UL! 

Mladi strokovnjaki v tradicionalnih in novih poklicih vam bodo predstavili svoje delo, potrebna znanja in 

spretnosti ter lastno karierno pot, in odgovarjali na vaša vprašanja – neposredno iz oči v oči!  

V pogovoru z njimi boste spoznali poklice in raznolike poti do njih. 

Razgovori s posameznimi strokovnjaki bodo potekali po 30 minut v manjših skupinah. Pridružite se nam 

in se pogovorite s predstavniki poklicev, kot so:  

 menedžer/-ka idej 

 pravnik/-ca 

 risar/-ka stripov 

 psiholog/-inja 

 igralec/-ka 

 podatkovni rudar/-ka … in številnih drugih! 

Diplomanti/-ke Univerze v Ljubljani 

 

Ne veš, kam? Pridi k 

nam! 

Individualna svetovanja 

Karierne svetovalke Kariernih centrov Univerze v Ljubljani vam bodo na voljo za individualno svetovanje 

za boljše in lažje odločanje glede izbire študija.  

Vsi, ki potrebujete »drugo mnenje« pred odločitvijo, kje in kaj boste študirali, lahko pridete na brezplačno 

svetovanje – prijave bodo potekale na  

licu mesta. 

Karierni centri Univerze v Ljubljani 

 

13:30-15:30 

 

Okrogla miza: 

Je ljubezen do študija 

dovolj za uspešno 

poklicno kariero? 

Kako danes izbrati študij, da 

bomo po diplomi našli pravo 

delo zase? 

 

Na sodobnem trgu dela prihaja do velike transformacije poklicev: tradicionalni poklici se spreminjajo ali 

celo izginjajo in hkrati nastajajo vedno novi. Spremembe nagovarjajo tako delodajalce kot Univerzo in 

zahtevajo krepitev medsebojnega sodelovanja. Na okrogli mizi bodo predstavniki delodajalcev in Univerze 

v Ljubljani v skupnem razmisleku podali mladim nekaj nasvetov, kako graditi svojo kariero že v času 

študija, zato da bodo na trgu dela lahko nastopali kot prepoznavni posamezniki. 

Povezovanje: Jana Petkovšek-Štakul, urednica priloge Zaposlovanje in kariera pri časopisni hiši 

Dnevnik 

15:30-16:30 
Z Univerzo v Ljubljani 

odločno po začrtanih 

poteh! 

Ste vedeli, da je Univerza v Ljubljani najboljša, največja in najstarejša univerza v Sloveniji? Da se uvršča 

med 3% najboljših univerz na svetu? Na predstavitvi vam bomo predstavili fakultete in akademije, ki 

tvorijo univerzo, dosežke njihovih študentov na študijskih in obštudijskih področjih, znane diplomante ter 

strokovne službe, ki nudijo informacije o načrtovanju karierne poti, mobilnosti v tujini, športu, kulturi, 

podjetništvu, idr. Na koncu predstavitve vaš čaka super nagradni kviz! 

Izvajalki: Mojca Rupert in Ivanka Stritar, Univerza v Ljubljani 

16:30-17:00 

Izognite se napakam pri 

vpisu na izbrano 

fakulteto ali akademijo! 

 

Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani bo predstavila aktualne informacije o 

poteku prijavno-sprejemnega postopka in opozorila na pogoste napake, ki se jim je bolje izogniti.  

Izvajalka: Tanja Žužek, Visokošolska prijavno-informacijska služba UL 

17:00-18:00 

Ne veš kam? Pridi k 

nam! 

Individualna svetovanja 

 

Karierne svetovalke Kariernih centrov Univerze v Ljubljani vam bodo na voljo za individualno svetovanje 

za boljše in lažje odločanje glede izbire študija.  

Vsi, ki potrebujete »drugo mnenje« pred odločitvijo, kje in kaj boste študirali, lahko pridete na brezplačno 

svetovanje – prijave bodo potekale na  

licu mesta. 

Karierni centri Univerze v Ljubljani 

 


