
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka. 

S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe 
promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. 

 

vabimo na delavnico 

 

CV KLINIKA

 

 

KDAJ: sreda, 28.9.2016 

URA: 15.00-17.00 

KJE: FDV, predavalnica 15 

 PRIJAVE TUKAJ 

do 26. 9. 2016 

Dogodek je namenjen predstavitvi podjetij, vaši osebni predstavitvi 
podjetjem, medsebojnemu spoznavanju in navezovanju stikov in  

ustvarjanju priložnosti za sodelovanja v prihodnosti. 

Z NAMI BODO: 

1. Filozofski inštitut ZRC SAZU  
2. Dnevnik  
3. Radio Študent  
4. RTV – lektorska služba  
5. Zemanta 

12:30 – 13:00 Registracija. 

13:00 – 14:00 Predstavitev gostujočih podjetji – vsako podjetje ima na 
voljo 10 minut za ciljano samopredstavitev svojih prednosti in 

pričakovanj glede novih, mladih sodelavcev. 

14:00 – 14:15 Odmor. 

14:15 – 15:15 Kroženje študentov med podjetji – kratke osebne 
predstavitve študentov in tkanje mrež, za vsak razgovor je na voljo 7 

minut. 

Število sodelujočih študentov in študentk na osebnih predstavitvah z 

izbranimi podjetji je omejeno (največ 30), zato bodo štele najhitrejše 

prijave. Dokončen izbor sodelujočih bomo opravili v Kariernem centru 

in bo usklajen tako s pričakovanji podjetij kot študentov. Vsi sodelujoči 

na vaših predstavitvah podjetjem boste vključeni v pripravljalno 

delavnico, ki bo 5. junija 2017 ob 10:00 na FF, Aškerčeva 2, 

študentski prostor R1B. 

PRIJAVITE SE do 5.6.: 

neza.hlebanja@ff.uni-lj.si s 

pripisom Karierni dan za FF 

 

Na dogodek se lahko prijavijo: 

študenti, diplomanti, magistrski 

študenti, doktorski študenti. 

 

Ob prijavi na osebne predstavitve 

podjetjem morate navesti: 

študijski program in članico + 

katera tri (3) podjetja vas najbolj 

zanimajo. 

Če se prijavljate kot »opazovalec« 

in se ne nameravate vključiti v 

osebne predstavitve, pri prijavi 

navedite: opazovalec + le študijski 

program in članico. 

 

Karierni dan za Filozofsko fakulteto  

PRIHODNOSTI BREZ HUMANISTOV NI! 

KDAJ 

8. 6. 2017 ob 12:30 – 15:30 

KJE 

FF, Oddelek za slavistiko, 

Tobačna 5, predavalnica 1  

http://fi2.zrc-sazu.si/#v
https://www.dnevnik.si/
http://radiostudent.si/
http://www.rtvslo.si/
http://www.zemanta.com/?oppistid=naXhwZHCG6M
mailto:neza.hlebanja@ff.uni-lj.si

