KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI vabijo na

KARIERNI MAREC – Prihodnosti brez humanistov ni!
Vabljeni vsi študenti, študentke, diplomantke, diplomanti, ne glede na študijski program!

TOREK,
6.3.,
12.00–13.30 FF
R1C

JAZ ZALOŽBA,
predstavitev
karierne poti in
poklica
dr. JONATAN
VINKLER

TEMA: sodobno založništvo, so potrebna nova znanja/
veščine? Kako na dejavnost vplivajo spremembe v tehnologiji?
Kakšne so potrebna znanja, spretnosti, izkušnje za delo
založnika v pogojih 21. stoletja?
PRIJAVA: Jaz založba

https://sl.wikipedi
a.org/wiki/Jonata
n_Vinkler
SREDA
7.3.,
13.00–16.30,
dvorana Ivana
Hribarja, rektorat
UL, Kongresni
trg 12
ČETRTEK 8.3.,
8.00–12.00
FF R1C
Petek
9.3.,
8.00–12.00
FF R1C

CV KLINIKA,
delavnica

-

Kako pripraviti »pravi« cv
Sodobne oblike cv
Spremno, motivacijsko … pismo
Strokovni pregled in komentar na vaš cv

PRIJAVA: delavnica CV klinika
KREATIVNO
RAZMIŠLJANJE
IN ISKANJE
REŠITEV,
delavnica z
NASTJO MULEJ

Sistematična uporaba kreativnih metod dokazano izboljša zmožnosti
organizacije, da se sooča z izzivi in izboljša zadovoljstvo vključenih,
saj so lahko udeleženi pri ustvarjanju nove rešitve.

Metoda I.D.E.A.S.

PRIJAVA: delavnica z Nastjo Mulej

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

SODOBNI TRG
DELA IN VLOGA
HUMANISTOV
TER
DRUŽBOSLOVC
EV NA NJEM,
okrogla miza

Na Kariernem centru UL iz sodelovanj z različnimi
predstavniki na trgu dela v zadnjem letu opažamo, da se odnos
do diplomantov humanističnih in družboslovnih strok
spreminja. Opažamo, da te diplomante pogosteje kot v
preteklosti prepoznavajo kot koristne in s pomembno dodano
vrednostjo njihovim, pogosto tudi visoko tehnološko
naravnanim, kolektivom.
Na drugi strani pa imamo študente in diplomante, ki so zrastli
z občutkom, da jih izven javnih ustanov le redko kdo vidi kot
kvalitetne sodelavce. Toliko manj v visokotehnoloških
industrijah. Ker vemo, da je samozavedanje in realna predstava
o lastni vrednosti ključna tudi pri nastopanju na trgu dela in pri
vodenju kariere, želimo naše študente opozoriti na te nove
trende.
PRIJAVA: okrogla miza

TOREK
13.3.,
13.00–16.00
FF R1C

Pripravljalna
delavnica na
karierni dan s
predstavniki trga
dela 15. 3.

Udeležba na pripravljalni delavnici je OBVEZNA; nanjo ste
prijavljeni hkrati s prijavo na karierni dan s predstavniki trga
dela 15. 3.

SREDA
14.3.,
16.00–18.00
TEOF P3

SODOBNI TRG
DELA IN MI
NA NJEM,
delavnica

Na delavnici se bomo spoznali s trende, ki (pre)oblikujejo
sodobni trg dela, spremembe v profesionalnih karierah,
izzive tradicionalnih in intelektualnih poklicev pod pogoji, ki
nam jih narekuje četrta industrijska revolucija. Razmišljali
bomo o potrebnih znanjih, spretnostih in strategijah, ki jih
velja razvijati že v času študija za uspešnejša delovna
sodelovanja.

PONEDELJEK
12.3.,
16.00–19.00
FF R1C

PRIJAVA: delavnica Sodobni trg dela

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

ČETRTEK
15.3.,
15.00–19.00
FF R1C

SREDA
21.3.
16.00–18.00
TEOF P3

KARIERNI DAN S
PREDSTAVNIKI
TRGA DELA za
humaniste in
družboslovce
S prijavo ste vključeni
tudi v pripravljalno
delavnice, ki bo
potekala 13.3., od
13.00–16.00 na FF
R1C

PISNE
PREDSTAVITVE,
delavnica

PROGRAM KD
15.00 -15.30 REGISTRACIJA
15.30 – 16.30 MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE študentov
in predstavnikov trga dela
16.30 – 16.40 KRATEK ODMOR + OGREVANJE ZA
OSREDNJE DOGAJANJE
16.40 – 17.10 ORGANIZACIJE VOLIJO (izbira študentov, s
katerimi se želijo bolje spoznati) in MREŽENJE (razgovori
organizacij z izbranimi študenti; delo v skupini)
17.10 – 17.20 KRATEK ODMOR ZA OKREPČILO
17.20 – 17.50 ŠTUDENTJE KROŽIJO (kroženje študentov
in skupinski razgovori študentov z izbranimi organizacijami) in
MREŽENJE (delo v skupini)
17.50 – 18.00 EVALVACIJA (»pa poglejmo, kaj smo naredili,
pridobili…«)
PRIJAVA: KD in povezovanje študentov in predstavnikov
trga dela
 Kaj je pomembno za dobro pisno predstavitev?
 Različne oblike in nameni pisne predstavitve.
 Kaj je prijava?
 Kaj je motivacijsko pismo?
 Sodobne oblike cv-ja in katera je prava?!
Ob koncu delavnice boste imeli možnost strokovnega
komentarja in predlogov za izboljšanje vašega cv-ja.
PRIJAVA: delavnica Pisne predstavitve

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

