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KARIERNI TABOR 
15.2.-24.2.2017 

Karierni centri Univerze v Ljubljani 

ZAČNITE TAKOJ 

V organizaciji Kariernih centrov Univerze v Ljubljani bo med 15. in 24. 

februarjem 2017, na Fakulteti za družbene vede in na 

Naravoslovnotehniški fakulteti, potekal Karierni tabor.  

Skozi celoten čas bodo udeleženci lahko krepili svoje zaposlitvene 

veščine, se pripravljali na vstop na trg dela in dobili tudi druga znanja. 

FDV: Družbena omrežja kot orodje za iskanje zaposlitve ali zakaj 
morate imeti Linkedin profil, 15.2.2017 ob 11 v predavalnici 25 

Zakaj iskati zaposlitev na družbenih omrežjih? 
Kaj je LinkedIn in za kaj ga uporabljamo? 
Nasveti za izboljšanje profila in za povezovanje 
LinkedIn kot orodje za iskanje zaposlitve 
 

NTF: Samoocena in samorefleksija pred iskanjem dela, 15.2.2017 

ob 11 v predavalnici R 002 

Samoocena je prvi korak na poti do zaposlitve. Na delavnici boste skozi teste 
osebnosti dobili odgovore na vprašanja kdo sem, kakšno delo mi ustreza ter v    
 kakšnem okolju bom rad delal/a in bil/a uspešen/a. 

 

FDV: Postavljanje ciljev, 15.2.2017 ob 14 v predavalnici 14 
Si predstavljate, da se usedete v avto, začnete voziti in ne veste kam sploh greste? Podobno je pri ljudeh, ki nimajo ciljev. 

Vozijo se po cesti svojega življenja in kamorkoli pridejo je v redu. Postanejo del ciljev nekoga drugega. Na delavnici boste 

spoznali več modelov postavljanja ciljev (SMART, CODE 1, itn.). Ključnega pomena pa je tudi način oz. vaš pristop k 

postavitvi in uresničitvi ciljev, zato se bomo lotili korakov, ki vam bodo pri tem v oporo. 

NTF: Sodobni trg dela, 15.2.2017 ob 14 v predavalnici 16 

Na delavnici boste spoznali, kako načrtovati misijo iskanja dela. Izvedeli boste vse o skrivnostih skritega trga dela in dobili 
namig o inovativnih oblikah navezovanja stikov z željenimi delodajalci. 
 

FDV: Priprava CV in motivacijskega pisma, 16.2.2017 ob 11 v predavalnici 14  
Delavnica bo zajemala sledeče sklope: kaj sta motivacijsko pismo in CV ter kaj vse zajemata, razlike med njima, smernice za 
pripravo CV-ja in motivacijskega pisma, predstavitev drugih pisnih oblik osebne predstavitve. 
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NTF: Iskanje izobraževalnih priložnosti v tujini, 16.2.2017 ob 14 v predavalnici 16 (del delavnice bo v ang. jeziku) 
Vsi, ki želite iti po dodatno znanje v tujino, ste vabljeni na delavnico, kjer boste:  
- pridobili informacije o iskanju študijskih programov in financiranju študija v tujini  (Erasmus + in širše)  
- in izvedeli boste druge uporabne napotke, ki vam bodo prišli prav pri odhodu v tujino z namenom študija.   
 

NTF: Kako (po)iskati prakso v tujini?, 17.2.2017 ob 10 v predavalnici 16 (del delavnice bo v ang. jeziku) 
Opravljanje prakse oz. pripravništva v tujini je odličen način pridobivanja delovnih izkušenj, ki bodo pozitivno vplivale na 
vašo konkurenčnost na trgu dela – ker pa je iskanje primernega delodajalca v tujini lahko zahtevna naloga, se boste na 
delavnici seznanili z: viri informacij za iskanje praks, pripravništev oz. zaposlitve v tujini; drugimi uporabnimi napotki in 
vprašali, kar vas zanima. 
 

FDV: Zaslužiti denar s hobijem ali idejo?, 22.2.2017 ob 11 v predavalnici 10 (DATA) 

Delavnica je namenjena tistim, ki razmišljate o samostojni podjetniški poti, vsem, ki imate že idejo, pa ne veste, kako začeti, 
tistim, ki se ukvarjate s hobijem, ki bi bil lahko postal vaš posel ter, nenazadnje, tudi vsem , ki ste še brez ideje, pa vas vseeno 
zanima podjetništvo. 
 

FDV: Kako ustanovim svoje podjetje?, 22.2.2017 ob 14 v predavalnici 10 (DATA) 

Izvedeli boste vse kar vas zanima v zvezi z lastnim odprtjem podjetja, po delavnici pa bo sledilo še individualno svetovanje. 
 

FDV: Moja prva spletna predstavitev, 23.3.2017 ob 11 v predavalnici 24 (SIMBIOZA)  
Imate idejo in bi jo radi na interaktiven način predstavili drugim? In svetu? Ali pa bi radi pisali blog, predstavili sami sebe 
(CV), stvari, ki jih počnete ali pa svoj produkt? Zakaj pa ne!  

FDV: Digitalni marketing, 23.2.2017 ob 14 v predavalnici 19 (MADWISE) 
Digitalni marketing je kot hiša, brez dobrega temelja se podre. Želite trdno digitalno hišo? Spoznajte se z osnovami spletnega 
nastopa.  
 

FDV: Kaj moram vedeti pred podpisom pogodbe o zaposlitvi?, 24.2.2017 ob 11 v predavalnici 18 
(MLADI PLUS) 
Katere so vaše pravice in obveznosti, ko podpišete pogodbo o zaposlitvi in sklenete delovno razmerje? 
 

FDV: Priprava na selekcijski intervju v angleškem jeziku, 24.2.2017 ob 14 v predavalnici 18 
Precej verjetno je, da se boste na neki točki srečali z razgovorom za službo ali morda selekcijskim intervjujem za vpis na tujo 
univerzo, ki bo potekal v angleškem jeziku. Na delavnici boste izvedeli, kako se na razgovor ustrezno pripraviti in se lahko 
tudi preizkusili, kako uspešno komunicirate v angleškem jeziku. 

      Informacije: mag. Tina Kozic Kolšek,  

      030 641 643,  

      tina.kozic@uni-lj.si 

  

     

 
NTF: Priprava CV in motivacijskega pisma, 16.2.2017 ob 11 v predavalnici 16  
Pisna predstavitev smo mi v pisni obliki. Kaj je pomembno za dobro pisno predstavitev,  kakšne oblike pisne predstavitve 
poznamo in kakšne so razlike med njimi. 
      

FDV: Zaposlitveni razgovor v teoriji in praksi (gostja Tadeja Senčar), 16.2.2017 ob 14 v predavalnici 14 

Vas zanima, kako razmišljajo delodajalci? Vas zanima, kakšen kader iščejo?  
Poznate najpogostejša vprašanja na zaposlitvenem razgovoru? 
Pridružite se nam na delavnici, na kateri bomo skupaj odgovarjali na najpogostejša vprašanja in med drugim izvedli tudi 
simulacijo zaposlitvenega razgovora. 
 

NTF: Iskanje izobraževalnih priložnosti v tujini?, 16.2.2017 ob 14 v predavalnici 16 (del delavnice bo v ang. jeziku 

    16 (del delavnice bo v ang. jeziku) 
    Opravljanje prakse oz. pripravništva v tujini je odličen način pridobivanja  

    delovnih izkušenj, ki bodo pozitivno vplivale na vašo konkurenčnost na trgu dela  

    – ker pa je iskanje primernega delodajalca v tujini lahko zahtevna naloga, se boste  

    na delavnici seznanili z: viri informacij za iskanje praks, pripravništev oz  

    zaposlitve v tujini; drugimi uporabnimi napotki in vprašali, kar vas zanima. 

 

    FDV: Zaslužiti denar s hobijem ali idejo?, 22.2.2017 ob 11 v     

    predavalnici 10 

    Delavnica je namenjena tistim, ki razmišljate o samostojni podjetniški poti,  
    vsem, ki imate že idejo, pa ne veste, kako začeti, tistim, ki se ukvarjate s   
    hobijem, ki bi bil lahko postal vaš posel ter, nenazadnje, tudi vsem , ki ste še  
    brez ideje, pa vas vseeno zanima podjetništvo. 
 

FDV: Kako ustanovim svoje podjetje?, 22.2.2017 ob 14 v predavalnici 10 

Izvedeli boste vse kar vas zanima v zvezi z lastnim odprtjem podjetja, po 
delavnici pa bo sledilo še individualno svetovanje. 
 

 

https://prijava.uni-lj.si/kc/Lists/Prijavnica_tabor/Prirejena_forma.aspx?RootFolder=&IsDlg=1

