Vabimo vas na brezplačno delavnico

MOJA POT DO KARIERE,
ki jo organizira Karierni center Univerze na Primorskem v sodelovanju z UP fakulteto za
turistične študije Turistico.

PROGRAM DELAVNICE
LOKACIJA: Študentski kampus, Pivovarniška ul. 6, Ljubljana
1. DEL: PETEK, 16. NOVEMBRA 2018,
od 16. do 20. ure:

Kaj je moje poslanstvo?
Uvodnemu predavanju o motivih, vrednotah in
kompetencah,
ki
so
pomembne
pri
povečevanju lastne zaposljivosti, bo sledila
povratna informacija (cca. 20 min) glede
rezultatov vprašalnika, ki ga predhodno rešite
na spletni strani Kariernega centra UP:
https://kc.ngncms.si/si/kariernosvetovanje/mois/

2. DEL: SREDA, 21. NOVEMBRA 2018,
od 16. do 20. ure:

Kako se predstaviti
delodajalcem?



Osebni marketing in spletno mreženje,
Učinkovito mreženje v izbranem socialnem omrežju z izdelavo osebnega profila

Udeležba in aktivno sodelovanje na delavnici ter izdelava profila študentom UP FTŠ Turistice doprinese
3 ECTS za Strokovno prakso. Več informacij prejmete na prvem delu delavnice.
NAČRTUJTE SVOJO KARIERNO POT ŽE DANES IN SE NAM PRIDRUŽITE!
Prijave zbiramo do 14. 11. 2018, oz. do zapolnitve mest, na e-naslov: kariernicenter@upr.si.
Delavnica se bo izvedla le v primeru zadostnega števila prijav (najmanj 20)!
KARIERNI CENTER
UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper
Pisarna se nahaja v prostorih Študentskega centra UP:
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper
Telefon: (+386 5) 611 76 36 ali 611 76 33
E-pošta: kariernicenter@upr.si
Spletna stran: http://kariernicenter.upr.si/
FB: Karierni center UP
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

