Mreženje v okolju

Sodelovanje z delodajalci

Štipendijski sklad UP
Splet-išče KC UP

V sodelovanju z gospodarstvom in s strokovnjaki
na področju trga dela ter izvajanja karierne
orientacije na nacionalni in mednarodni ravni,
organiziramo karierne dneve, obiske v delovna
okolja, okrogle mize, posvete in druge dogodke.
Pridružite se nam!
Obiski v delovna okolja
Kako poteka delovni proces v organizaciji, društvu
ali zavodu? Nič lažjega! Pridi z nami na obisk v
delovno okolje. Navezal boš stike s potencialnimi
delodajalci in pridobil vpogled v praktični del
svojega področja študija.

Karierni dnevi so lahko odlična odskočna deska!
Delodajalci predstavijo svojo dejavnost, potrebe po
kadrih in možnosti sodelovanja (študijska praksa,
pripravništvo, zaposlitvene možnosti, sodelovanje v
projektih …), študent pa se vključi v zaposlitveno
kavarno, to je pogovore ena na ena s sodelujočimi
delodajalci.
Dogodki so namenjeni:
• študentom, da se preizkusijo v mreženju in
predstavitvah delodajalcem,
• fakultetam, da predstavijo znanja in kompetence
diplomantov ter novosti s področja dela,
• delodajalcem, da se predstavijo ter navežejo
dolgotrajna sodelovanja s predstavniki fakultet,
• širšemu družbenemu okolju s prenosom znanja
univerza - okolje.

Kariera že dolgo ne pomeni več le napredovanja
znotraj organizacije, pač pa osebno rast
posameznika in skupine. KC UP spodbuja
študente, da se že v času študija aktivirajo in
proaktivno vključijo v delovna okolja.
Da bi študentom omogočili čim več možnosti,
se povezujemo z organizacijami ter skupaj
sooblikujemo nova partnerstva.
Želite:
• predlagati temo raziskovalne naloge kot rešitev
na vaš poslovni izziv,
• vključiti študente v okviru študijske prakse v
vaše delovno okolje,
• najti novega sodelavca za delo v vašem
kolektivu?
• …
Izpolnite interes za sodelovanje, ki je dostopen na
Splet-išču KC UP.

ALUMNI UP
PREDSTAVLJA MREŽO ALUMNI KLUBOV FAKULTET.
Srečanja diplomantov omogočajo sodelovanje,
druženje in izmenjavo izkušenj ter predstavljajo
priložnost širjenja osebne mreže poznanstev in
gradnje profesionalne poti. Uspešni diplomanti s
svojimi dosežki dvigujejo ugled univerze in imajo
vlogo njenih ambasadorjev.
Na dogodkih, predavanjih in drugih oblikah
mreženja boste ponovno srečali svoje sošolce,
profesorje in druge strokovnjake.
Vabljeni, da se prijavite na Splet-išče KC UP in
vključite v Alumni UP.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem
temelji na partnerstvu med Univerzo na
Primorskem, občinami in gospodarstvom.
NAMENJEN JE:
• nagrajevanju in spodbujanju najboljših
študentov Univerze na Primorskem,
• ponudbi študentov delodajalcem še v času
študija in vključevanju slednjih preko prakse v
delovna okolja,
• zagotavljanju usposobljenega kadra takoj po
zaključku študija,
• prenosu znanja med univerzo, gospodarstvom
in širšim družbenim okoljem.
ŠTUDENTI: prijavite se na javni poziv za
pridobitev štipendije in si povečajte možnosti pri
študiju!
DELODAJALCI: vključite se v sklad in spoznajte
novi kader ter povečajte priložnosti mladih
talentov!

Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljenjsko učenje
in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija
+386 5 61 17 633, 61 17 636
kariernicenter@upr.si
kariernicenter.upr.si
Karierni center UP
KC UP - Karierni center Univerze na Primorskem
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
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Splet-išče KC UP

Karierno svetovanje in 

informiranje

Vseživljenjsko učenje

https://kariernicenter.upr.si/

Izbira nadaljnjega študija in načrtovanje
karierne prihodnosti sta pomembni odločitvi, ki
pa sta lažji, če posameznik dobro pozna sebe, svoja
zanimanja in potenciale.
Če si se znašel pred zgornjima izzivoma te vabimo,
da se prijaviš na karierno svetovanje in se poglobiš
v svoja močna področja. Prav tako ti bomo stali
ob strani pri nadaljnjih korakih tvojega kariernega
načrta.

Pomoč pri zapisu
KOMPETENČNEGA PORTFOLIJA
 zbirna mapa kompetenc, izobraževanj in
usposabljanj:
• delovne izkušnje
• formalno izobraževanje
• druga izobraževanja in usposabljanja
• jeziki
• dodatna znanja in veščine ter vse, kar me
predstavlja

Prijavi se na delavnice, tečaje in druge oblike
usposabljanj, ki jih organiziramo.

tvoj karierni portal 24 ur na dan!

• Karierno svetovanje (posameznikom in timom)
• Spletno testiranje s pomočjo Vprašalnika
osebnega in profesionalnega razvoja ter
drugih spletnih orodij
• Harmonigram
• Kompetenčni portfolio
• Karierni načrt
• Koledar dogodkov vseživljenjskega učenja:
delavnice, tabori, karierni dnevi, obiski v delovna
okolja, Alumni srečanja, tečaji tujih jezikov …
• CV, avdio-video predstavitve
• Karierne zgodbe
• Karierko vabi k sodelovanju!
• Karierna tržnica!
DELODAJALEC IŠČE, ŠTUDENT
NAJDE!
Zakaj bi čakal na konec študija, če
lahko praktične izkušnje v delovnem
okolju pridobiš že med študijem?
Preglej ponudbo na
Splet-išču KC UP.
• Štipendijski sklad UP
ALUMNI UP
• Vabljeni med ambasadorje UP!

KAJ?
Povratna informacija
VPRAŠALNIKA OSEBNEGA IN
PROFESIONALNEGA RAZVOJA
• prepoznavanje osebnostnih lastnosti in kariernih
usmeritev ter umestitev spoznanj v svoj karierni
načrt
Izdelava
HARMONIGRAMA
• osebna rast, profesionalni razvoj, medosebni
odnosi in prioritete posameznika
Izdelava
KARIERNEGA NAČRTA
• postavitev ciljev in korakov ter coaching za
dosego zastavljenih ciljev

Ustvari svoje priložnosti!

KJE?
• osebno v prostorih Kariernega centra UP
ali preko spletnih orodij
• Imaš vprašanja glede Štipendijskega sklada
UP in ostalih štipendij, vpisa, možnosti
mednarodnih izmenjav, praks v delovnih
okoljih, vsebin vseživljenjskega učenja …?
• Potrebuješ pomoč pri pripravi življenjepisa,
motivacijskega pisma ali pri prijavi na
delovno mesto? Želiš pomoč pri pripravi na
zaposlitveni razgovor? Kontaktiraj nas!

Želiš pridobiti nova znanja in spretnosti?

3 SKLOPI BREZPLAČNIH DELAVNIC
1. URESNIČI SVOJE SANJE
• spremeni delo in prosti čas v osebno rast
• prepoznaj svoje osebnostne lastnosti in karierne
usmeritve
• spremeni svoje sanje v dosegljive cilje
• pridi in stopi svojim sanjam naproti!
2. VSTOPI NA TRG DELA
• CV v treh korakih
Majhne skrivnosti velikih življenjepisov – izstopiti
iz množice! Naj tvoj CV odraža tvoj potencial!
• Motivacijsko pismo
Znaš pritegniti pozornost pri delodajalcu, da bo
prebral tvoje motivacijsko pismo do konca? Pridi
na delavnico in se tega nauči!
• Priprava na zaposlitveni razgovor
Prvi vtis v 10 minutah ali kako se časa ne da
prevrteti nazaj. Igra vlog: ’’mini namigi’’ kaj je v
redu in kaj se da izboljšati.
3. POVEČAJ SVOJ POTENCIAL
• Odlike komunikacije in javnega nastopanja,
reševanje konfliktov in obvladovanje stresa,
učinkovit tim, motivacija, trening možganov,
spletni marketing in poslovanje, zlo(raba)
interneta, ikt learning (word, excel …),
klepetalnice v tujih jezikih, ustvarjalnice …

