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Poletje—čas za razmislek o vaši karieri? 

 

Poletje se bliža, študenti in študentke se še potite na izpitih. Kaj pa potem? Skok na 
morje, v gore, na potovanje? Vsekakor. Tudi za poletni oddih si je potrebno vzeti čas. 
Pa vendar, poletje je tudi čas, da razmislite o vaši karieri. Naredili ste namreč korak 
bliže diplomi, kaj pa korak bliže zaposlitvi? V nadaljevanju sledi nekaj nasvetov, kaj lah-
ko naredite za vašo kariero med poletnimi počitnicami. 

Karierni načrt je super orodje, ki vam pomaga pri vaši karierni orientaciji. Tisti, ki ga 
že imate – naredite revizijo le-tega, če pa ga še nimate ga izdelajte s pomočjo Karierne 
tržnice in kariernih svetovalcev. S pomočjo kariernega načrta si boste postavili cilje in 
načrt za dosego le-teh ter na ta način lažje spremljali potek vaše kariere. 

Pridobivanje praktičnih izkušenj je zelo pomembno v času študija. Poletje je idealen 
čas, da si poiščete študentsko delo, opravite praktično usposabljanje ali se odločite za 
prostovoljno delo. Pomembno je, da je vezano na vaš študijski program. Na ta način 
pridobite ne samo delovne izkušnje, ampak si tudi širite svojo poslovno mrežo. Veliko-
krat pride tudi do kasnejše zaposlitve, saj delodajalec raje zaposli nekoga, ki ga/jo že 
pozna in je bil z njim/njo zadovoljen/-a. 

Neformalno / priložnostno učenje. Poletje lahko izkoristite tudi za pridobivanje novih 
veščin in znanj. Pozanimajte se katere veščine in znanja so pomembna pri poklicu, ki ga 
želite opravljati. Naredite korak bliže svojemu cilju in se udeležite tečajev in delavnic. 
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Izboljšajte svoj CV, izdelajte LinkedIn profil, vnesite osebno predstavitev v Karier-
no tržnico. Kdaj ste nazadnje prebrali vaš CV? Osvežite ga, da bo privlačnejši za 
delodajalce. V kolikor še nimate LinkedIn profila, ga izdelajte. Prav tako pa vnesite 
vašo osebno predstavitev v Karierno tržnico.  

Udeležite se kariernega svetovanja. Če med študijskim letom niste imeli časa, da 
se udeležite kariernega svetovanja, lahko kariernega svetovalca obiščete tudi poleti. 
Priporočljivo je, da se tekom študija vsaj enkrat udeležite kariernega svetovanja. 

Spremljajte obvestila Kariernega centra UM. Karierni center UM na svoji spletni 
strani dnevno objavlja obvestila. Tam najdete aktualna delovna mesta, prakse, pri-
pravništva, študentska tekmovanja, razne razpise itd. Mogoče najdete kaj zanimive-
ga tudi za vas in izkoristite priložnost.  

 

Upamo, da smo s predlogi pomagali, da boste lažje zapolnili vaš prosti čas med po-
letjem. Vsekakor pa vam želimo prijeten poletni oddih. Ponovno se beremo v no-
vem študijskem letu 2017/2018, v katerem za vas pripravljamo tudi vrsto zanimivih 
aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Hanžurej, karierna svetovalka 

Vir: wallpaperswide.com   Vir: www.scmtalent.com 



kc.um.si • karierni.center@um.si •      www.facebook.com/KarierniCenterUM • @CareerCentreUM •  Career Centre of University of Maribor • Slomškov trg 15, Maribor 

AKTUALNO 

Utrinki s 4. karierne tržnice v živo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodki v mesecu juniju 

 

V mesecu juniju 2017 bomo v Kariernem centru UM izvedli več kot dogodkov s podro-

čja karierne orientacije, zato predlagamo, da si jih ogledate na povezavi: https://

kc.um.si/dogodki/aktualni/  

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

je potrebna predhodna prijava, zato ne odlašajte in si oglejte naše aktualne dogodke. 

Veselimo se snidenja z vami. 

ZANIMIVOSTI 

25. junij—dan državnosti. 25. junija 1991 je slovenska skupščina sprejela deklara-

cijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvi-

snosti Slovenije. Deklaracija je dokument, ki ga je sprejel slovenski parlament in ki 

podrobneje pojasnjuje odločitev za samostojno in neodvisno državo ter opredeljuje 

nadaljnje ravnanje Republike Slovenije po osamosvojitvi. 

(Vir:  https://www.rtvslo.si/na-danasnji-dan/25-junij-vse-najboljse-

slovenija/332861) 

 

NASVET MESECA 

Poletje je čas, da preberete dobro knjigo. Naši predlogi: 

 Tone Partljič: Nebesa pod Pohorjem 

 Kelly McGonigal: Druga stran stresa 

 Benedict Carey: Kako se učimo 

Ne zamudite v naslednji številki: 

Novice Kariernega centra UM gredo na poletni oddih. Novo številko lahko pričakuje-

te v mesecu oktobru 2017. 

 


