Karierni tabor: Vstopite pripravljeni v novo študijsko leto ali
na trg dela
Karierni centri UL med 23. in 27.
septembrom 2019 organiziramo niz
brezplačnih delavnic, na katerih boste
pridobili ključna znanja za prihodnost:
od jezikovnih in računalniških tečajev
do socialnih veščin.
Vabljeni k pregledu tečajev in delavnic
in prijavi!

Delavnica
30-urni
začetni tečaj
nemščine

20-urni tečaj
poslovne
angleščine

Vsebina in izvajalec
Na začetnem tečaju (raven A1) se boste
naučili osnovne (poslovne) komunikacije,
tako pisne kot ustne, poudarek pa je na
praktični rabi in obvladovanju jezikovnih
vzorcev pri telefonski in osebni
komunikaciji ter pisanju elektronskih in
drugih kratkih sporočil. Program poteka v
obliki komunikacijskega treninga v
uporabnih poslovnih situacijah.
Izvajalec: Panteon College
Tečaj na nivoju B2-C1 in je namenjen
študentom, ki želijo izboljšati svoje znanje
poslovne angleščine. Program vsebuje vse
tipične poslovne situacije od pisanja
dopisov, mailov, telefonskih pogovorov
pa do predstavitvenih pogovorov pri
iskanju dela, tipičnih vprašanj na
razgovornem intervjuju in pripravo druge
dokumentacije. Poteka v obliki
komunikacijskega treninga z aktivnim
sodelovanjem udeleženca ter igro vlog in
simulacije.

Lokacija
Fakulteta za
strojništvo,
IV/3a

Termin
23. 9. 2019
ob 9:00
24. 9. ob
10:00
25.9.27.9.2019
ob 9:00 do
13:15

Prijava
TU

Fakulteta za
kemijo in
kemijsko
tehnologijo,
Seminarska soba
1070 1C

24.9.27.9.2019
ob 9:00 so
12:45

TU

Fakulteta za
družbene vede,
P24

23. 9. 2019
ob 9:00 do
12:00

TU

Izvajalec: Panteon College

4-urni tečaj
oglaševanja z
Google Ads

 Splošno o Google Ads,
 možnosti Google Ads oglaševanja,
 kako napisati učinkovit oglas, ki bo
nadpovprečno prodajal,
 implementacija prve oglaševalske kampanje v
Google Ads,
 kaj je treba vedeti za razumevanje ključnih
kazalnikov uspešnosti,








kreiranje Ads ID-a in kampanj,
analiza ključnih besed,
povezava z Analytics,
remarketing,
avtomatizacija,
izdelava oglasov,

Izvajalec: GO TEL d.o.o.
 Kakšno moč ima komunikacija v odnosu in v
6-urna
poslu? Kakšen prvi vtis dajemo in zakaj je to
delavnica
pomembno? Spoznal retoriko kot pomembno
Dobra
prepričevalno sredstvo.
komunikacija  Kdo je dober govorec in kaj ga odlikuje?
odpre vsa
Kako se predstavimo, da povemo dovolj in ne
preveč?
vrata

Fakulteta za
družbene vede,
P12

24. 9. 2019
ob 14:00 do
18:30

TU

Fakulteta za
strojništvo, II/4

24. 9. 2019
ob 14:00 do
16:15

TU

Izvajalka: Andreja Jurček, karierna
svetovalka
S pomočjo reševanja vprašalnikov boste
spoznavali samega sebe, kako vi
odreagirate v določenih situacijah in kako
drugi, kaj iz tega lahko nastane in zakaj
nismo vsi enaki. Na delavnici boste
spoznali in uporabili orodja, s katerimi se
prepoznavate, ter opredelili osebnostne
lastnosti glede na rezultate vprašalnikov.

Fakulteta za
kemijo in
kemijsko
tehnologijo,
Seminarska soba
2036

24. 9. 2019
ob 10:00 do
12:15

TU

Izvajalec: mag. Klemen
Marinčič, karierni svetovalec
Kaj so glavne sestavine CV-ja in
motivacijskega pisma? Katere oblike
poznamo? Kateri CV je boljši? Kaj je
ATS? In kaj ne sodi v CV? Kaj pravijo
delodajalci?

Fakulteta za
družbene vede,
P13

24. 9. 2019
ob 9:00 do
11:15

TU

Fakulteta za
družbene vede,
P24

25. 9. 2019
ob 14:00 do
17:45

TU

 Kakšna je razlika med tremo in
vznemirjenostjo in kako spremeniti svoje
občutke? Čustvena inteligentnost in
upravljanje s čustvi − Samopodoba,
pomemben element za zadovoljstvo
posameznika
 Praktični primeri, vaje

Izvajalec: Retorik d. o. o.

3-urna
delavnica
Razgovor od
A do Ž

3-urna
delavnica
Samoocena

3-urna
delavnica
Spimpaj svoj
CV

5-urni
nadaljevalni
tečaj Excela

Zakaj je en kandidat boljši od drugega?
Katera so najpogostejša vprašanja na
razgovorih in kako odgovoriti nanje?
Kako razmišljajo delodajalci?

Izvajalka: mag. Tina Kozic Kolšek,
karierna svetovalka
 Prenašanje podatkov iz zunanjih
podatkovnih virov (tekstovnih
datotek, podatkovnih baz),
 Obdelovanje in analiza večjih količin
podatkov s pomočjo vrtilnih tabel,
 Priprava večjih tabel za tisk
(oblikovanje prelomov, glave in noge
dokumenta),
 Uporaba naprednejših funkcij;
scenariji »what-if« analiza vizualizacija podatkov (grafikoni),
 Osnove makrov,

 Zaščita podatkov, nadzor vnosa
podatkov in morebitne druge funkcije,
primerne za ciljno publiko študentov,
 Delavnica bo poleg teoretičnih
izhodišč vsebovala tudi praktične vaje.

12- urni tečaj
oblikovanja
spletnih
strani

15-urni tečaj
Adobe
Photoshopa
(delo se bo na
OS MAC)

Izvajalec: Micro Team, d. o. o.
 Osnovna HTML stran, interaktiven
zemljevid, povezave, obrazci, e-pošta
in slike,
 Oblikovanje spletne strani CSS,
pozicioniranje elementov, responsive
design, +HTML5/CSS3,
 Lastna stran: Izdelava strani po
predlogi, uporaba Bootstrap, HTML5
template, prenos strani na strežnik.
Izvajalec: GO TEL d.o.o.













5-urna
delavnica o
mojih
pravicah in
dolžnostih ob
sklenitvi
delovnega
razmerja

Predstavitev uporabniškega vmesnika –
spoznavanje s programom (namen
programa, pregled skozi orodja in nastavitve
formatov) ter postavitev delovne površine.
Delo s slikami (dodajanje slik v Photoshop,
pridobivanje njihovih informacij, uporaba
zoom orodja, raster vs. vector, formati,
resolucija, kakovost slike, manjšanje in
povečevanje slike, izrezovanje)
Delo z barvami (RGB, CMYK, spoznavanje
orodij in funkcij za barvanje, izbira in
shranjevanje barve, spreminjanje kontrasta
in nasičenosti barve)
Obrezovanje in ravnanje slik – retuša ter
korekcija fotografije,
Predstavitev izbirnih orodij za selektiranje
(marquee, lasso, magic wand, quick
selection)
Čarovnije z orodjem za pisavo Predstavitev orodja čopič
Spoznavanje orodij za risanje, obrisovanje
oblik
Sloji in maske ter delo z layerji,
Načini mešanja in delo z prilagoditvenimi
sloji ter krivuljami (shadows-highlightsmidtones), spoznavanje s Photoshop filtri,
korekcija barv in delo z RAW formatom,
shranjevanje dokumentov za različno
uporabo in namen ter priprava le-teh za tisk
/ splet.

Izvajalec: Art tečaji
Razlika med pogodbo o zaposlitvi in
pogodbo o delu ter avtorsko pogodbo,
delo preko s.p. Obdavčitev različnih oblik
dela. Kaj narediti v primeru, da delodajalec
»sili« kandidata v sodelovanje pod
pogojem, da odpre delavec s.p.?
Pripravništvo.
Primeri najpogostejših primerov kršitev
delovnega prava (pri zaposlovanju, v času
trajanja zaposlitve in po prenehanju
delovnega prava).
Izvajalka: Atama d. o. o.

Fakulteta za
družbene vede,
P25

25.9.27.9.2019
ob 13:00 do
16:00

TU

Naravoslovno
tehiška
fakulteta, R526,
5. nadstropje
(Snežniška ul. 5)

25.9.27.9.2019
ob 9:00 do
12:45

TU

Zdravstvena
fakulteta, P 118

26. 9. 2019
ob 14:00 do
18:00

TU

4-urni
nadaljevalni
tečaj Excelavrtilne tabele

Na delavnici boste v kratkem času osvojili
nadvse uporabno znanje izdelave vrtilnih
tabel, s čimer boste občutno pohitrili in
izboljšali analize velikih količin podatkov.
Po delavnici boste usposobljeni za:
 izdelavo vrtilnih tabel za učinkovito
analiziranje podatkov,
 napredno filtriranje in razvrščanje
podatkov ter delo s seznami,
 hitro izdelavo kakovostnih poročil in
predstavitev želenih podatkov, in tako
bistveno bolj uspešni tako v študiju
kot v delovnih sodelovanjih.

Fakulteta za
družbene vede,
P26

27. 9. 2019
ob 9:00 do
12:00

Izvajalec: B2, d. o. o.

Več informacij: mag. Tina Kozic Kolšek, tina.kozic@uni-lj.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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