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NAVODILA ZA UPORABO e-KARIERNE TRŽNICE – ŠTUDENTI IN 
DIPLOMANTI 

 
Kaj je e-Karierna tržnica Kariernega centra UM? 
 
E-Karierna tržnica je spletna aplikacija na spletni strani Kariernega centra Univerze v Mariboru 
https://kc.um.si , ki je namenjena študentom in študentkam, diplomantom in diplomantkam 
ter delodajalcem (v nadaljevanju bo uporabljena zgolj moška oblika). 
 
Kaj nudi študentom in diplomantom UM? 
 
Študentom in diplomantom omogoča vpogled v prosta delovna mesta, prakse, pripravništva, 
študentska dela in štipendije. Prav tako lahko študenti in diplomanti vnesejo svojo osebno 
predstavitev v treh jezikih (slovenskem, angleškem in nemškem jeziku), ki so nato na vpogled 
registriranim delodajalcem. Delodajalcem osebni podatki študentov in diplomantov niso vidni. 
Za diplomante je pogoj za uporabo e-Karierne tržnice članstvo v Alumni UM. 
 
Kako dostopati do e-Karierne tržnice Kariernega centra UM ? 
 
Do e-Karierne tržnice dostopate na spletni strani https://kc.um.si  
 

 
Včlanite se s svojo digitalno identiteto UM. 
 
Vnos osebne predstavitve v e-Karierno tržnico Kariernega centra UM 
 
Ko vstopite v e-Karierno tržnico, se vam najprej odpre stran, kjer lahko vnesete svojo osebno 
predstavitev. Priporočamo, da v polje ''Telefon'' dodate svojo telefonsko številko, da vas 
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Karierni center UM lahko pokliče, če se pojavi interes posameznega delodajalca. To polje sicer 
ni obvezno. 
 

 
Osebna predstavitev zajema 4 polja: 

1. Povzetek: Na kratko opišete sebe, vaše delovne izkušnje/znanja/dosežke/interese. Tukaj je 

omejitev 500 znakov. Vsebovati mora podatke: 

- Kdo ste (npr. študent 2. stopnje študijskega programa gradbeništvo). Priporočljivo je, da 

navedete študijski program (npr. Gradbeništvo) in smer študija (npr. Gradbena 

infrastruktura), saj v polju ''Fakulteta'' lahko izberete samo fakulteto na kateri študirate, ni 

pa možnosti izbrati študijskega programa ali smeri študija; 
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- Vaše delovne izkušnje na splošno 

- Vaše specifične veščine/znanja 

Polje ''Povzetek'' je zelo pomembno, saj se delodajalcem pri vpogledu v osebne predstavitve 

pokaže samo zaporedna številka študenta/diplomanta, fakulteta ter vaš povzetek. Pod 

povzetkom je gumb ''Več''. S klikom na ta gumb se odpre celotna predstavitev posameznega 

študenta/diplomanta. 

2. Delovne izkušnje: Navedite vaše delovne izkušnje kronološko (od zadnje do prve) ali po 

področjih dela. Med delovne izkušnje lahko vpišete redne zaposlitve, študentsko delo, prakso, 

prostovoljno delo, sodelovanje v projektih (na primer Po kreativni poti do znanja, Študentski 

inovativni projekti za družbeno korist…). 

3. Izobrazba: Navedite zadnjo doseženo izobrazbo oz. fakulteto in študijski program, na katerem 

študirate ter stopnjo študija. Sem vnesite tudi morebitne izmenjave z namenom študija v tujini. 

4. Ostala znanja: Navedite znanje tujih jezikov, računalniška znanja, vozniški izpit ter druga 

znanja in veščine, ki jih imate. 

Iskanje po ponudbi e-Karierne tržnice 
 
V levem meniju imate dostop do ponudbe e-Karierne tržnice. Če gre za tujega delodajalca, je ponudba 
delodajalca objavljena v tujem jeziku (največkrat v angleščini in nemščini). Nazivov delovnih mest in 
razpisov namreč ne prevajamo. 
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