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D

o sedaj smo Karierni centri Univerze v
Ljubljani (v nadaljevanju KC UL) sodelovali z okoli dvesto (200) slovenskimi
podjetji, agencijami, zasebnimi in javnimi podjetji ter organizacijami. Na podlagi pozitivnih izkušenj in vzpostavljenega zaupanja bomo sodelovanje nedvomno nadaljevali in ga nadgradili z
novimi oblikami in vsebinami. V skupno zgodbo
KC UL vabimo vse, ki lahko prispevate h kvalitetnejšemu uresničevanju zastavljenih ciljev: boljši
prepoznavnosti in zaposljivosti diplomantov
Univerze v Ljubljani.

Sodelovanje z delodajalci – podjetji, javnimi službami, združenji, organizacijami, skratka z vsemi,
katerih razvoj je bistveno odvisen prav od dobro
izobraženih kadrov, pripravljenih na izzive sodobnega sveta, kjer je zavezanost načelom vseživljenjskega učenja pomembna kvaliteta, je pomemben del poslanstva KC UL. Zato v KC UL
snujemo in razvijamo nove oblike in priložnosti
sodelovanja z delodajalskim okoljem. Medsebojno sodelovanje in povezovanje pozitivnih energij bo nedvomno vplivalo tako na boljšo prepoznavnost in zaposljivost diplomantov Univerze v
Ljubljani, kakor tudi na dvig pomena strokovnega znanja in njegove avtoritete v slovenski družbi
nasploh.
Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše zgodbe.

www.kc.uni-lj.si
Vaš kompas do perspektivnih kadrov!
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Karierni
centri
Univerze
v Ljubljani

KC

UL razvijamo, izvajamo in organiziramo različne dejavnosti za
študente, bodoče diplomante
Univerze v Ljubljani. Naši začetki segajo v leto
2008, od leta 2010 pa delujemo ob pomoči delnega financiranja s strani Evropskega socialnega
sklada, v okviru projekta razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu. Dejavnosti KC UL so po obliki in vsebinah zasnovane tako, da prispevajo k boljši prepoznavnosti
študentov, bodočih diplomantov Univerze v Ljubljani, njihovih znanj, ključnih spretnosti in kompetenc, k njihovemu uspešnejšemu prehodu na
trg dela ter k dvigu zaposljivosti.
Pridobljene izkušnje dela s študenti in diplomanti Univerze v Ljubljani ter različnimi zunanjimi
partnerji so dobra osnova za samooceno do
sedaj opravljenega dela. So tudi priložnost za razmislek o nadgradnji že uveljavljenih in o razvoju
novih oblik aktivnosti. Po relativno kratkem času
delovanja se KC UL lahko pohvalimo z visoko
stopnjo kvalitete in raznolikosti aktivnosti, s prepoznavnostjo, dobro sprejetostjo in, kar je najpomembnejše, z zaupanjem študentov in diplomantov, fakultet in akademij Univerze v
Ljubljani, delodajalcev in drugih zunanjih sodelavcev.

KC UL smo do pomladi 2013 sodelovali z več kot
tretjino vseh vpisanih študentov vseh fakultet in
akademij Univerze v Ljubljani, študentskimi organizacijami in s strokovnimi službami Univerze
v Ljubljani ter z več kot dvesto (200) zunanjimi
sodelavci: delodajalci, zasebnimi in javnimi podjetji, ki delujejo na področju Republike Slovenije,
javnimi službami, ustanovami, zavodi, agencijami, najrazličnejšimi organizacijami in združenji.
Kljub temu si prizadevamo svojo prepoznavnost
še okrepiti in razširiti. Postati želimo mesto izmenjave kvalitetnih informacij, predvsem o znanjih,
ključnih spretnostih in kompetencah diplomantov vseh stopenj študija znotraj Univerze v Ljubljani in osrednja točka povezovanja akademskega in delodajalskega okolja. Z brošuro, ki je pred
vami, ne želimo samo širiti svoje prepoznavnosti,
ampak hočemo na enem mestu celovito predstaviti svoje dejavnosti vsem bodočim in dosedanjim sodelavcem.
Pestrost dejavnosti, ki smo jih razvili v KC UL, ne
kaže le na dobre zglede in mentorje v tujini, na visoko stopnjo motiviranosti in strokovnosti kariernih svetovalk in svetovalcev, ampak tudi na finančno varnost, ki so jo zagotavljala sredstva iz
Evropskega socialnega sklada, v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 –
2013, razvojna prioriteta 3, »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna
usmeritev 3.3, »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
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Namen in cilji delovanja
Kariernih cetrov Univerze v Ljubljani

9

V

treh letih (od jeseni 2010 do maja 2013)
svojega polnega delovanja smo uspeli
KC UL v različne svoje aktivnosti vključiti že tretjino oz. skoraj petnajst tisoč (15000)
vseh vpisanih študentov Univerze v Ljubljani. S
tem smo dosegli tisto mejno število, ki odpira priložnosti za še učinkovitejše in uspešnejše sodelovanje s študenti in zunanjimi partnerji, predvsem na strani delodajalcev.

2034
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4361
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9050
59 %

Število udeležencev na individualnih
svetovanjih
Število udeležencev na delavnicah,
seminarjih in drugih aktivnostih
Število udeležencev na sodelovanjih
z delodajalci
Graf 1: Vključenost študentov v različne dejavnosti KC
UL; vse oblike vključenosti in za vsa obdobja delovanja KC UL od jeseni 2010 do maja 2013.

Nabor aktivnosti KC UL za študente in diplomante Univerze v Ljubljani se nenehno razvija in izpopolnjuje.
Obsega:
• informiranje o študijskih programih in zaposlitvenih možnostih diplomantov posameznih
fakultet in akademij Univerze v Ljubljani;
• individualno in skupinsko karierno svetovanje
za študente in diplomante (npr. svetovanje ob
izbiri študija, svetovanje ob prehodu v zaposlitev, svetovanje pri pripravi individualnega kariernega načrta, možnost psihološkega testiranja, itd.);
• dodatna izobraževanja za pridobivanje in razvijanje zaposlitvenih in drugih spretnosti, ki jih
študenti in diplomanti potrebujejo pri oblikovanju vseživljenjskega kariernega razvoja in za
uspešnejši vstop na trg dela;
• informiranje o možnostih pridobitve štipendije, opravljanja študijske prakse in pripravništva
doma in v tujini;
• informiranje o prostih delovnih mestih;
• predstavitve kvalitetnih delodajalcev in zaposlitvenih možnosti;
• organizacija in vodenje obiskov v različna delovna okolja;
• spremljanje zaposljivosti in kariernih poti diplomantov Univerze v Ljubljani.
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Aktivnosti Kariernih centrov
Univerze v Ljubljani
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Povezovanje
študentov in
delodajalcev

S

odelovanje KC UL z delodajalci postaja zaradi
naraščajoče potrebe in interesa pri študentih
in diplomantih Univerze v Ljubljani, vedno
pomembnejše in se nenehno razvija tako po vsebinah kot po oblikah. Predstavlja enega od osnovnih
stebrov delovanja KC UL, ki s tem sodelovanjem
študentom in diplomantom Univerze v Ljubljani
omogočamo: vzpostavljanje neposrednih in učinkovitih socialnih mrež z bodočimi delodajalci; priložnost za spoznavanje delovnih procesov, kulture,
poslovne filozofije in razvojnih načrtov v podjetju;
seznanjenje s specifičnimi potrebami in pričakovanji delodajalcev, tako glede strokovnih znanj kot neformalnih in socialnih spretnosti in kompetenc na
strani iskalcev zaposlitve; pridobitev informacij o
zaposlitvenih in kariernih možnostih v podjetjih.

Do maja leta 2013 smo KC UL vzpostavili sodelovanje z več kot dvesto (200) zunanjimi sodelavci: predstavniki slovenskih podjetij, združenj, javnih služb, ustanov, zavodov, agencij itd. V
sodelovanje s predstavniki različnih delodajalcev, potencialnih zaposlovalcev diplomantov
Univerze v Ljubljani, smo vključevali študente, diplomante in predstavnike šestindvajsetih akademij in fakultet Univerze v Ljubljani. Zanimanje za
neposredno in raznoliko povezovanje s študenti
in diplomanti Univerze v Ljubljani narašča tudi
na strani delodajalcev, iskalcev kvalitetnih visokoizobraženih kadrov.
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Graf 2: Razporejenost udeležencev glede na aktivnosti KC UL po posameznih obdobjih delovanja od avgusta 2010
do maja 2013.
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S

talne, že uveljavljene oblike in priložnosti
sodelovanja delodajalcev s KC UL, so:

• informiranje delodajalcev tako o aktualnih
spremembah v študijskih programih in spreminjajočem se procesu študija na Univerzi v Ljubljani, kot tudi o ključnih kompetencah, ki jih
študenti Univerze v Ljubljani pridobijo v času
študija;
• sodelovanje z delodajalci pri pravočasnem
iskanju bodočih kadrov in učinkovitem planiranju razvoja kadrov v podjetjih;
• izmenjava in objava informacij o: ponudbi štipendij, razpisov za seminarske, diplomske, raziskovalne ipd. naloge, študentskem delu, študijskih praksah, pripravništvu, prostovoljnem
delu ter o različnih oblikah zaposlitve na spletni strani KC UL, na Facebook strani KC UL, na
spletnih straneh fakultet in akademij Univerze
v Ljubljani.
V KC UL nenehno razvijamo nove oblike sodelovanja z delodajalci in s tem sledimo aktualnim
razmeram na trgu dela in potrebam študentov in
diplomantov Univerze v Ljubljani.

Okrogle mize so tematsko usmerjena srečanja,
namenjena odpiranju učinkovitega dialoga in
izmenjavi informacij med akademskim in delodajalskim prostorom.

Hitri zmenki so nova oblika povezovanja študentov Univeze v Ljubljani z delodajalci, na katerih
se študenti preizkusijo v praktični uporabi tehnike elevator pitcha - kratke, največ tri minutne, ciljno usmerjene samopredstavitve.

Karierni dnevi so letni dogodek, ki se odvija na
posamezni fakulteti in akademiji Univerze v
Ljubljani, na katerih izbrani zunanji sodelavci,
predvsem delodajalci, s svojimi vsebinami bistveno dopolnjujejo študijske kurikule.

Strokovne ekskurzije v organizaciji KC UL v
podjetja, so namenjene neposrednemu spoznavanju posebnosti delovnih procesov in
razvojnih potencialov.

Posveti z delodajalci so širše organizirana srečanja akademskega in delodajalskega sveta,
namenjena izmenjavi aktualnih informacij in
iskanju skupnih poti za večjo prepoznavnost
in učinkovitejše vključevanje diplomantov
Univerze v Ljubljani na trg dela.
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Oblike sodelovanja Kariernih centrov
Univerze v Ljubljani z delodajalci
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so tematsko usmerjena oblika sodelovanja z izbranimi delodajalci, ki jo KC UL intenzivneje razvijamo od leta 2012. So dobra priložnost za neposredno izmenjavo informacij, iskanje najboljših
oblik sodelovanja, postavljanje pravih vprašanj
in iskanje najboljših odgovorov.
V sodelovanju s časopisno hišo Dnevnik d.d.
smo, npr. jeseni 2012 izpeljali štiri (4) okrogle
mize na temo »Kaj lahko že v času študija storim
za svojo boljšo zaposljivost?«, na katerih so sodelovali priznani slovenski delodajalci različnih sektorjev gospodarstva, študenti, diplomanti, predstavniki Univerze v Ljubljani in mladi podjetniki.
Predstavniki delodajalcev svetujejo študentom
predvsem, da naj začnejo z načrtovanjem in oblikovanjem svoje poklicne kariere že v času študija.
Priložnosti za to je veliko:
• neposredno sodelovanje s podjetji preko njihovih razpisov za štipendije, raziskovalne, projektne, seminarske in diplomske naloge ter
druge natečaje, preko študentskega in prostovoljnega dela;
• povezovanje in iskanje kontaktov z bodočimi
delodajalci ob različnih priložnostih (npr.
sejmi, predstavitve podjetij, strokovna srečanja,
konference);
• vzpostavljanje različnih socialnih mrež, npr. z
vrstniki, profesorji, strokovnjaki na različnih

področjih, ker si ob tem bistveno razširijo obzorje in povečajo motivacijo ter možnosti za
vstop v samostojno podjetništvo in zaposlitev;
• inovativni in samoiniciativni načini navezovanja stikov z delodajalci, za katere študenti ocenjujejo, da bi lahko pri njih svoje študijsko znanje
še nadgradili (npr. s ponudbo lastne inovativne rešitve problema, s katerimi se podjetje
ukvarja);
• načrtno pridobivanje dodatnih znanj in razvoj
kompetenc, za katere študent ocenjuje, da
bodo pomembna za njegovo nadaljnjo kariero
(npr. učenje tujega jezika, računalniških orodij,
razvoj komunikacijskih spretnosti, itd.);
• več poguma in samozavesti pri samostojnem
vstopu v podjetništvo, saj prav v času študija tovrstni poskusi nimajo »usodnih« posledic, vsekakor pa prinašajo kopico koristnih izkušenj.
Tisti, ki so se na pot podjetništva že podali, iz
lastnih izkušenj poudarjajo, da ni nobena tragedija, če kdaj kot podjetnik propadeš. Huje je,
če se iz tega nič ne naučiš.
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Okrogle mize
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so nova, inovativna oblika povezovanja študentov, diplomantov, iskalcev prve zaposlitve in potencialnih delodajalcev, ki smo jo KC UL začeli
razvijati in prvič praktično uporabili v okviru
sejma Študentska arena, 23. oktobra 2012. Oblika
se je izkazala za zelo učinkovito in zanimivo za
vse udeležence, zato jo vedno pogosteje uporabljamo in prilagajamo posebnostim dogodka.
Na hitrih zmenkih z delodajalci na Študentki areni
2012 so se diplomanti, vključeni v fokusni skupini, oblikovani v KC UL, v petminutnih srečanjih
soočili z visoko usposobljenimi kadroviki osmih
(8) izbranih slovenskih podjetij. Kljub obilici raznolikih delovnih izkušenj je bila, za večino sodelujočih kadrovikov, to nova in zanimiva izkušnja
spoznavanja kandidatov. Diplomanti so se na srečanje dobro pripravili, tako da so:
• izdelali svoje predstavitvene CV-vizitke;
• oblikovali dober življenjepis in udarno motivacijsko pismo;
• opravili voden trening in simulacijo zaposlitvenega razgovora;
• razvili tehniko t.i. elevator pitch;
• podrobno raziskali izbrana podjetja, njihove
dejavnosti, poslanstvo in razvojne načrte;
• svoje predstavitve in pričakovanja so prilagodili
posameznemu, konkretnemu delodajalcu.

Karierni dnevi na fakultetah in
akademijah Univerze v Ljubljani
Karierni dnevi so eno ali več dnevni dogodek, ki
se odvija na posamezni fakulteti ali akademiji
Univerze v Ljubljani. Karierni dnevi so dobra priložnost za ustvarjanje neposrednih in kvalitetnih
povezav med študenti, bodočimi diplomanti posameznih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani in delodajalci, iskalci najboljših kadrov. Omogočajo tudi neposreden prenos informacij o
potrebah po ključnih kompetencah, ki jih delodajalci pričakujejo od iskalcev prve zaposlitve.
Delodajalci lahko na kariernih dnevih predstavijo ciljni publiki – študentom in diplomantom svoje zaposlitvene načrte in predloge za sodelovanja s študenti že v času njihovega študija (npr.
seminarske, raziskovalne naloge, natečaji itd.).
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Hitri zmenki/speed dating z delodajalci
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Posveti in strokovna, panožna srečanja
z delodajalci

KC UL si skupaj z delodajalci, regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi službami prizadevamo, da bi študenti in diplomanti Univerze v
Ljubljani prepoznali svoje karierne priložnosti
tudi v tistih regijah Slovenije, za katere še danes
pogosto velja, da so razvojno manj perspektivne
in za visoko izobraženi kader manj zanimive.

Tovrstna srečanja odpirajo možnosti in priložnosti za bolj neposredna in zato bolj učinkovita povezovanja med svetom ustvarjanja in prenosa znanja ter svetom njegove uporabe in pretvorbe v
visoko dodano vrednost. S tem se povečuje prepoznavnost študentov, bodočih diplomantov Univerze v Ljubljani, predvsem na ravni njihovih strokovnih kompetenc, pridobljenih v času študija.

KC UL regijskim razvojnim agencijam in potencialnim zaposlovalcem ponujamo priložnost za
predstavitev njihovih razvojnih projektov in potreb po visoko izobraženih kadrih, diplomantih
Univerze v Ljubljani. S tem namenom smo se, npr.
v KC UL tudi priključili smeli in v prihodnost naravnani pobudi Regijske razvojne agencije Mura
d.o.o., ki je v pomladi 2013 oblikovala javni poziv
diplomantom vseh študijskih smeri in stopenj
študija.
Z namenom preseganja stereotipov in odpiranja
možnosti povezovanja pripravljamo KC UL tudi
obiske študentov in diplomantov v podjetjih različnih panog in dejavnosti, v različnih predelih
Slovenije. Tovrstni obiski so predvsem za delodajalce, ki si zastavljajo smele načrte razvoja produktov z visoko dodano vrednostjo, odlična priložnost za navezovanje konkretnejših kontaktov
s študenti Univerze v Ljubljani, svojimi bodočimi
strokovnjaki.

KC UL smo, npr. v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Slovensko kadrovsko
zvezo, 7. maja 2013 organizirali posvet z naslovom Zaposljivost – sinergija akademskega in delodajalskega prostora. Na posvetu so se zbrali in
izmenjali svoje poglede, pričakovanja in prizadevanja za boljše vključevanje diplomantov na trg
dela, tako predstavniki Univerze v Ljubljani kot
predstavniki poslovnega sveta.
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Strokovne ekskurzije in obiski študentov
Univerze v Ljubljani v podjetja po Sloveniji
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Najpogosteje postavljena vprašanja študentov
delodajalcem in kariernim svetovalcem:
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• V kolikšni meri vplivajo na zaposljivost različna obštudijska
izobraževanja, ki niso nujno povezana s smerjo študija?
• Koliko ljudi nameravate zaposliti do konca leta oziroma
v začetku prihodnjega leta?
• V čem vidite prednost zaposlovanja diplomantov, iskalcev prve zaposlitve?
• Na kakšen način je potrebno predstaviti svoje kompetence, znanje in veščine, da vas prepričamo?
• Katere aktivnosti v času študija so se pri vas izkazale za
pomembne in učinkovite na vaši karierni poti?
• Kaj pa dejansko še lahko storimo za boljšo zaposljivost,
glede na to, da se na eno delovno mesto (prav tako za delo
preko študentskega servisa) prijavi tudi do 500 ljudi?
• Kako do zaposlitve, če ni oglasov za tvoj poklic? Kako bi
reagirali, če vas kot iskalec zaposlitve samoiniciativno nagovorim za sodelovanje?
• Ali mislite, da je danes sploh mogoče dobiti dobro zaposlitev preko oglasa, objavljenega na Zavodu RS za zaposlovanje?
• Ali mislite, da so osebna poznanstva pri iskanju zaposlitve pomembna in odločilna?
• Ste zadovoljni s svojo trenutno zaposlitvijo? Kako se bi
danes lotili iskanja nove zaposlitve?
• Je smiselno pošiljati prošnje za delo in življenjepise tudi
na razpise, kjer ne izpolnjuješ vseh predpisanih pogojev?

KC

UL imamo vzpostavljen spletni
portal www.kc.uni-lj.si, ki predstavlja informativno in osnovno
komunikacijsko točko. Spletni portal KC UL je
idealno mesto za različne objave in najave dogodkov, ki so pomembni tako za študente ter fakultete in akademije Univerze v Ljubljani kot za
zunanje partnerje in širšo zainteresirano javnost.
Na svojem spletnem portalu KC UL omogočamo
partnerjem na strani delodajalcev brezplačne:

• objave prostih delovnih mest, študentskih del,
študijskih praks;
• objave razpisov za kadrovske štipendije, seminarske in diplomske naloge;
• predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnosti za diplomante Univerze v Ljubljani;
• najave obiskov študentov v realna delovna
okolja;
• druge objave po skupnem dogovoru.

Uporabnik – študent lahko tu najde:
• nasvete za načrtovanje študijske in karierne
poti že v času študija in ob prehodu na trg dela;
• nasvete za oblikovanje pisnih in osebnih ter
inovativnih oblik predstavitev potencialnim
delodajalcem;
• informacije o aktualnih razpisih za štipendije,
študijsko prakso, pripravništvo pri nas in v tujini;
• objave o najrazličnejših delavnicah z zunanjimi
in lastnimi izvajalci;
• predstavitve zanimivih in uspešnih kariernih
poti diplomantov Univerze v Ljubljani;
• najrazličnejše oblike povezav s potencialnimi
delodajalci itd.
Možnosti sodelovanja na spletnem portalu KC UL:

www.kc.uni-lj.si
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Karierni
centri
Univerze
v Ljubljani
v številkah

Aktivnost
Individualna svetovanja

Število
študenti
diplomanti

Delavnice

Predstavitve delodajalcev

1306
571

zlati maturanti

96

študenti s posebnimi potrebami

41

Individualna svetovanja - skupaj

2028

notranji izvajalci

119

zunanji izvajalci

324

delavnice – skupaj

443

število obiskov v realna delovna okolja

80

število predstavitev na članicah UL

93

Organizacija dogodkov: sejmi,
konference, posveti, okrogle mize, srečanja
s predstavniki KC drugih univerz itd.
Število obiskov na spletni strani
Število naročnikov na e-novice KC UL
KC UL v medijih; število objav

50
780.000
6969
70
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Karierni centri Univerze v Ljubljani
v številkah
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Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 241 85 00
Telefaks: + 386 1 241 85 60
E-naslov: rektorat@uni-lj.si
Splet: www.uni-lj.si

Karierni centri Univerze v Ljubljani
Kompas do perspektivnih kadrov
Telefon: 01 2443 732
Splet: www.kc.uni-lj.si
E-naslov: kc@uni-lj.si
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani
Odgovorni urednik: Miroslav Birk, pomočnik rektorja
Besedilo: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Uredili: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Oblikovanje: Edi Berk / KROG, Ljubljana
Fotografije: Željko Stevanić / IFP, Ljubljana
Tisk: Kubelj d.o.o., Ljubljana
Naklada: 1000 izvodov
Ljubljana 2013
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, razvojna prioriteta 3.
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

