Karierni centri Univerze v Ljubljani

Predstavitev dejavnosti ter priložnosti za
sodelovanje tutorjev in koordinatorjev s kariernimi
centri UL

Urška Sazonov, karierna svetovalka
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Predstavljene vsebine:
■
■
■
■

22. oktober 2012

Kratka predstavitev projekta in naših aktivnosti
Realizirane aktivnosti od julija 2010 do julija 2012
Primeri najpogostejših vprašanj študentov
Priložnosti za sodelovanje koordinatorjev/tutorjev in kariernih
svetovalcev

Foto: Željko Stevanić, IFP d.o.o.
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Kratka predstavitev projekta in aktivnosti



22. oktober 2012

Financiranje: MIZKŠ in Evropska unija
Trajanje projekta: 2.7.2010 – 30.6.2013

VLOGA KARIERNIH CENTROV:










Ozaveščanje študentov o pomenu pravočasnega načrtovanja karierne poti in
vseživljenjskega učenja
Organizacija različnih izobraževanj za pridobivanje dodatnih kompetenc
Podpora pri izbiri študija
Pomoč pri pripravi kariernega načrta
Svetovanje študentom in diplomantom ob prehodu v zaposlitev
Spodbujanje sodelovanja akademskega in gospodarskega okolja (srečanja z
delodajalci, predstavitve in obiski v realna delovna okolja)
Spremljanje kariernih poti diplomantov (anketa o zaposljivosti)
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Realizirane aktivnosti od julij 2010 do julij 2012
■

■
■

■

■
■
■

22. oktober 2012

222 brezplačnih delavnic, seminarjev,
kariernih dni in posvetov
7.680 udeležencev dogodkov KC
1253 individualnih kariernih
svetovanj (797 študentom, 399
diplomantom, 54 zlatim
maturantom, 29 študentom s PP)
10 delavnic za študente s posebnimi
potrebami
26 obiskov v realna delovna okolja
99 predstavitev delodajalcev
več kot 300 simulacij selekcijskega
postopka (v sodelovanju z oddelkom
za psihologijo)
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Vsebine delavnic in drugih izobraževanj za
študente

22. oktober 2012

Sodelujemo z različnimi strokovnjaki, ki izvajajo delavnice in
seminarje na teme:
• Delavnice na temo pridobivanja zaposlitvenih veščin (veščine
iskanja zaposlitve, karierni portfolio, kako se predstaviti
delodajalcem, socialno podjetništvo)
• Simulacija selekcijskega postopka
• Čustvena inteligenca, premagovanje stresa, tehnike učenja
• Postavljanje ciljev za razvoj kariere, osebni marketing in
mreženje, spletna stran kot oblika samopromocije
• Samozaposlitev, možnosti uresničevanja podjetniške ideje
• Delavnice za pridobivanje dodatnih znanj (excel, power point,
veščine javnega nastopanja ipd.)
• Delavnice za študente s posebnimi potrebami
• Karierni dnevi na članicah
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Najpogostejša vprašanja, s katerimi se študenti
obračajo na karierne centre

22. oktober 2012

Prehod v zaposlitev (CV, motivacijsko pismo,…)
■ Informacije o zaposlitvenih možnostih pri nas in v tujini
■ Informacije o študijskih programih (možnostih dodiplomskega in
podiplomskega študija)
■ Prepis, vpis po merilih za prehode, izredni vpis
■ Vseživljenjsko učenje in pridobivanje dodatnih kompetenc (nasveti
za izobraževanja in druga izpopolnjevanja)
■

Foto: Željko Stevanić, IFP d.o.o.

Skupne točke kariernih centrov in tutorskega
sistema

22. oktober 2012

populacija = študenti
 individualna svetovanja z namenom zagotavljanja ustrezne
študijske in uvajalne podpore
Kako lahko skupaj sodelujemo?
 Izmenjava medsebojnih informacij, izkušenj, recipročna podpora
 Pomoč pri promociji dogodkov
 Napotitev študentov na svetovanja v karierni center
Primer 1: Študentu študijski program, študij na članici ne ustreza.
Primer 2: Študent bo kmalu iskalec prve zaposlitve.
Primer 3: Študenta zanima izkušnja v tujini.
Primer 4: Študent bi rad pridobil dodatna znanja (dogovor za
prosta mesta).
 Izobraževanje in usposabljanje = udeležba na naših dogodkih
 Vaši predlogi in pobude
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Kontakt za več informacij in vaše pobude:
Urška Sazonov, tel.: 01 2418 684, e-pošta: urska.sazonov@uni-lj.si

