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Tema meseca: 

 

Zakaj na študij in praktično usposabljanje v tujino? 

 

Erasmus je eden najuspešnejših programov Evropske unije. Že tri desetletja pomaga 

številnim mladim v izobraževanju, da so lahko potovali v tujino, študirali, pridobili no-

ve izkušnje in spretnosti ter si razširili obzorje. Povratne informacije od udeležencev 

potrjujejo, da je čas, preživet v tujini s programom Erasmus+, dobra naložba, saj jih 94 

% meni, da so izboljšali svoja znanja in spretnosti, 80 % pa, da so si povečali svoje za-

poslitvene možnosti. Tretjini študentk in študentov, ki opravljajo prakso v tujini prek 

programa Erasmus+, gostiteljsko podjetje ponudi delovno mesto. 

Univerza v Mariboru želi vsem študentom zagotoviti najsodobnejše izobraževanje, da 

bodo postali kompetentni za delo, poklic in življenje v sodobni družbi. Mobilnost štu-

denta pomembno vpliva na  profesionalni razvoj in razvoj t.i. mehkih kompetenc štu-

denta, kot so medkulturna ozaveščenost, prilagodljivost, inovativnost, delo v medkul-

turni družbi itd., ki se od njih pričakujejo na trgu dela in pomembno vpliva na njihovo 

zaposljivost. To je potrdila tudi zadnja evropska raziskava The Erasmus Impact Study, v 

kateri se je kar 92 % delodajalcev opredelilo, da pri izbiri kadra iščejo ravno te mehke 

kompetence. 
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Če je še pred nekaj leti program Erasmus+ omogočal mednarodno izkušnjo le ome-

jenemu številu študentov, lahko danes praktično vsak študente v času študija vsaj 

enkrat sodeluje v tem programu mobilnosti. Poleg tega je Erasmus+ v primerjavi s 

predhodnimi programi tudi dostopnejši za osebe iz zapostavljenih okolij, kot so 

študenti iz socialno šibkejših okolij in študenti s posebnimi potrebami, ki jim pro-

gram zagotavlja še dodatna finančna sredstva za mobilnost. 

Erasmus+ je študentom zelo prilagodljiv program mobilnosti, da lahko posamezniki 

kar najbolj izkoristijo svoj potencial in možnosti, ki so jim na voljo. Program omogo-

ča tako študij, kot tudi praktično usposabljanje v tujini. Študenti se lahko usposab-

ljanja udeležijo kot študenti v času študija, ali kot mladi diplomanti po njegovem 

zaključku. Mobilnosti so možne na vseh stopnjah študija in so lahko krajše ali pa 

daljše. 

Zraven tega imajo študenti Univerze v Mariboru veliko izbiro tujih univerz za študij 

v tujini, saj jim je omogočen študij na več kot 500 tujih univerzah v Evropi in 50 iz-

ven nje. Tudi študenti, ki se želijo udeležiti usposabljanja v tujini, danes že relativno 

hitro najdejo ustrezno podjetje, saj podjetja vedno bolj prepoznavajo pozitivne 

učinke mobilnosti in so vedno bolj odprta do teh študentov. 

Mobilnost študentom širi obzorja in vas dodatno krepi. Omogoča vam izzive in od-
pira številne priložnosti. Zato obiščite spletno stran Erasmus+ programa Univerze v 
Mariboru www.um.si/erasmusplus in se prijavite na Erasmus+ mobilnost! 
 

ERASMUS+ NI MUS, POMAGA PA!  

 

Uroš Kline, vodja Služne za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti 

 

 

http://www.um.si/erasmusplus
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AKTUALNO 

V mesecu marcu 2017 bomo v Kariernem centru UM izvedli več dogodkov s po-

dročja karierne orientacije ter dogodke, ki bodo povezani s 4. karierno tržnico, zato 

predlagamo, da si jih ogledate na povezavi: https://kc.um.si/dogodki/aktualni/  

Nekaj aktualnih in zanimivih je že objavljenih, ostale bomo še objavili. Za udeležbo je 

potrebna predhodna prijava, zato nas spremljanje na naši spletni strani. 

Veselimo se snidenja z vami.  

ZANIMIVOSTI 

3. marca 1847 se je rodil znanstvenik, izumitelj, inženir in inovator Alexander Graham 

Bell, ki je najbolj znan po izumu telefona.  

Na njegovo življenjsko delo, tj. raziskovanje sluha in govora ter poskuse z napravami 

za sluh in prvega patenta za telefon, so močno vplivale tudi izkušnje iz njegove ožje 

družine—njegov oče, dedek in brat so se ukvarjali z govorom, njegova mama in žena 

pa sta bili gluhi. 

Elisha Gray, ki je v tistem času prav tako kot Bell eksperimentiral z akustično telegrafi-

jo, je patentno prijavo za telefon izpolnil na točno tisti dan kot Bellov odvetnik, tako 

da še zmeraj obstaja vprašanje, kdo je tja prišel prvi, čeprav prvenstvo priznavajo 

Bellu. Tako je Bell 7. marca 1876 prejel patent za »napravo, ki telegrafsko prenaša 

glasove s povzročanjem električnih valov, ki so podobni vibracijam zraka, ki spremlja-

jo govor ali drug zvok«. Tri dni po tem, ko je bil patent izdan, je Bell v vodni oddajnik 

spregovoril slavni stavek: »Gospod Watson — Pridite k meni — Rad bi vas videl,«  ki 

ga je Watson, ki je stal na sprejemajočem koncu, jasno slišal.  

Vir:  https://sl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell 

NASVET MESECA 

Na začetku karierne poti smo pogosto v dilemi, kaj sploh napisati v svoj CV, saj še 

nimamo formalnih delovnih izkušenj. Če ste bili na študentski izmenjavi ali praksi v 

tujini, sta to za potencialnega delodajalca zelo pomembni informaciji, saj med dru-

gim kažeta na vašo samostojnost, iniciativnost in znanje tujih jezikov, zato teh infor-

macij ne pozabite vključiti v svoj CV. 

Ne zamudite v naslednji številki: 

Kako se predstavimo delodajalcu? 

UTRINKI Z DOGODKOV 

IŠČETE PRILOŽNOSTI, DA NAVEŽETE STIKE S POTENCIALNIMI DELODAJALCI?  

Obiščite 4. KARIERNO TRŽNICO, ki bo 20. 4. 2017 na Rektoratu UM in vam omogoča: 

- mreženje s potencialnimi delodajalci,  

- hitre zaposlitvene razgovore,  

- pregled življenjepisa in spremnega pisma, 

- predstavitev kariernih poti/izzivov posameznikov ter še veliko drugega.  

https://kc.um.si/dogodki/aktualni/

