BREZPLAČNI POLETNI TABOR ZA DIJAKE





Kateri študij izbrati, da bom zjutraj z veseljem vstajal?
Kako si zastaviti cilje in jim slediti?
Ali lahko razmišljam na kreativen način tudi, ko gledam na svoj bodoči študij ali karierno pot?
Umetnost življenja: naloga, poklic, strast in/ali poslanstvo?

Kje? Karierni center Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, Koper
Kdaj? 29.8.2019 in 30.8.2019 od 8.30h do 14.30h
Program
8.45 – 9.00

ČETRTEK
29.8.2019
Uvod v poletni tabor

PETEK
30.8.2019
Delavnica: PRIPRAVA
INDIVIDUALNA
NA ŠTUDIJ:
SVETOVANJA:

Delavnica: URESNIČI SVOJE SANJE:

kako poteka vpis na
fakulteto, kje bom jedel in
spal, obštudijske
dejavnosti, na koga se
lahko obrnem…

9.00 – 10.15

10.30 – 12.00

Teme:






osebne lastnosti,
karierne usmeritve,
inovativno načrtovanje,
prepoznavanje svojih močnih
področij in
spreminjanje zamisli v dejanja!

svetovanje traja cca. 45
min, za termin se je
potrebno
predhodno
dogovoriti

Delavnica:
KAKO LAHKO
PRIDOBIM
ŠTIPENDIJO:
Štipendijski sklad UP,
državna štipendija…

12.00 – 13.00 KOSILO
13.00 – 14.30 PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH

PROGRAMOV UP: pogovori s profesorji
in študenti

Prijava na tabor: https://www.1ka.si/a/227124 (lahko se prijavite tudi samo na posamezne delavnice,
predstavitev študijskih programov ali svetovanje) do 15.8.2019. Z aktivnim sodelovanjem na delavnici pridobite
potrdilo KC UP.
PRIJAVITE SE, NE BO VAM ŽAL!
V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.

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. Projekt KC UP.

