KARIERNE
POTKE

Karierni centri
Univerze v Ljubljani

Kulturnoumetniška
potka

Mednarodna
potka
Predstavitve priložnosti,
delavnice, ki vam
olajšajo mobilnost.

Različne delavnice za
pridobivanje digitalnih
kompetenc.

Digitalna
potka

Podjetniška
potka
Pridobite si podjetniška znanja
in veščine ter preverite, ali je
podjetništvo prava pot za vas.

Kako predstaviti svoje dosežke,
kako napisati članek za objavo
v znanstvenih revijah …

Karierna pot
za doktorske
študentke in študente

https://popr.uni-lj.si

Kako se prijaviti na
projekte, kako se
predstaviti.

Zakaj diploma
ni dovolj?
Kako delujejo
karierne potke?
1. Preverite, katere dejavnosti
vas čakajo na posamezni poti.
2. Izberite karierno pot.
3. Vpišite se nanjo v POPRu.
4. Izberite delavnice in se prijavite.
Kadarkoli med študijskim letom se
lahko vpišete v poljubno število potk
naenkrat.
Če vas zanima samo ena aktivnost
znotraj potke, vam ni treba »zakorakati«
po določeni potki, saj so dogodki in
aktivnosti na voljo tudi posamezno.

Poleg znanj, ki jih pridobite med študijem,
obstajajo tudi druga znanja, spretnosti,
izkušnje in kompetence, ki si jih delodajalci
želijo pri svojih zaposlenih.

Odločitev
o karieri je proces.
Zato potrebujete čas za razmislek, saj si
morate pridobiti različne izkušnje in znanja,
ki vam bodo pomagali pri odločitvi, kaj bi radi
počeli in kaj vse je za to potrebno narediti.
Imejte v mislih, da to ni nekaj, kar se zgodi
dva tedna pred zaključkom študija.

Začnite raziskovati
že v prvem letu študija.
Tako boste veliko bolje opremljeni za uspešen
začetek karierne poti, ki bo ustrezala vašim
željam, vrednotam, interesom in ciljem.
Pri tem vam lahko pomagamo tudi v Kariernih
centrih UL s ponudbo različnih aktivnosti na
poti priprave na kariero.
Pridobite potrebna znanja in veščine, s
katerimi boste obogatili svoj CV, si olajšali
pot v podjetništvo ali se pripravili za nadaljnji
študij.

Imate
vprašanje?

Ne zamudite različnih delavnic, dogodkov,
priložnosti za mobilnost in za mreženje
z delodajalci.

Pišite nam: kc@uni-lj.si

Vsi dogodki so za študente in alumne UL
brezplačni!

V tem študijskem letu bomo »trasirali«
različne karierne potke, ki vam bodo
osmislile ponudbo naših aktivnosti, hkrati
pa olajšale prijavo na dogodke, ki jih ne
smete zamuditi. Nekatere se bodo začele
že v oktobru, druge malo kasneje, zato
spremljajte najave v našem novičniku,
na družbenih omrežjih in v POPRu!
Izbirate lahko med:

• Mednarodno potko
•
•
•
•

Postani VIP (Very International Person)
predstavitve priložnosti, delavnice,
ki vam olajšajo mobilnost
Podjetniško potko
Vse za BDP (Bodoče Dobre Podjetnike)
pridobite si podjetniška znanja
in veščine ter preverite, ali je
podjetništvo prava pot za vas
Digitalno potko
Pridobi IKT (Informacijsko
Komunikacijske Točke)
različne delavnice za pridobivanje
digitalnih kompetenc
Kulturno-umetniško potko
Izpopolni KUD (Kulturno
Umetniško uDejstvovanje)
kako se prijaviti na projekte,
kako se predstaviti
Karierno potjo za doktorske
študentke in študente
kako predstaviti svoje dosežke,
kako napisati članek za objavo
v znanstvenih revijah …

