
N O V I C E  10/2017 

Tema meseca: 

Nov začetek — nove priložnosti 

Spoštovane študentke in študenti, pred vami je obdobje, v katerem boste pridobili 

nova znanja. Ta čas izkoristite tako, da boste razvijali svoje sposobnosti in svoje poten-

ciale na različnih področjih. Da vam bo uspelo, poiščite kaj je tisto, kar vas res veseli, s 

čim se radi ukvarjate in na kar ste v življenju ponosni. In drznite se podati na področja, 

ki so vam še neznana. 

Sklepajte nova znanstva in prijateljstva. Vključujte se v različne dejavnosti, kjer boste 

razvijali ideje, raziskovali in gradili na področjih, ki jih še ne poznate ali ste o njih do 

sedaj le sanjali. To vam bo omogočilo, da boste z večjim zaupanjem odpirali nova vra-

ta v svet, si upali biti drugačni in kreativni.  

Ne zanašajte se na to, da je za priložnosti še čas in da bodo te prišle, ko boste končali 

izobraževanje. Kajti priložnosti se pokažejo tistim, ki jih iščejo in zavestno usmerjajo 

svojo pot. 

Bodite optimistični in upoštevajte neznanega avtorja, ki je zapisal:  

"Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztra-

jal." 
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Raziščite svoje možnosti za uspešno kariero. Upoštevajte, da za skoraj nikogar ne 
velja, da je zanj primeren samo en poklic ali samo eno delovno mesto. Kje vse se 
lahko zaposlite in kako si povečate zaposlitvene možnosti, spoznajte na različne 
načine: 
  
 

 Brskajte po spletu in iščite organizacije, ki delujejo na vašem področju izo-
braževanja. 

 Spoznavajte delovna okolja tudi tako, da se udeležite strokovne ekskurzije. 

 Na kariernih sejmih se predstavite delodajalcem in preverite kakšen kader 
iščejo.  

 Udeležite se  čim več delavnic, seminarjev in usposabljanj, da ugotovite, ka-
tera področja vam ležijo. 

 Ugotovite, če vam je sprejemljivo delo v tujini –pojdite na mednarodno iz-
menjavo.  

 Vključite se v prostovoljske in obštudijske dejavnosti ter sproti beležite pri-
dobljena znanja in veščine. 

 Aktivno spremljajte novosti na strokovnem področju in berite strokovno 
literaturo. 

 Udeležujte se konferenc, okroglih miz in posvetov. 

 Raziskujte, ali vam ustreza zaposlitev pri delodajalcu ali samostojna podjet-
niška pot. 

 Navežite stike z delodajalci, ki so vam zanimivi, in se udeležujte dogodkov, 
na katerih jih lahko spoznate. 

 Širite znanje tujih jezikov. 

 Izkoristite priložnost in se naročite na brezplačno karierno svetovanje, kjer 
vam bomo pomagali pri razvoju karierne poti in načrtovanju ukrepov, da 
boste dosegli svoje karierne cilje. Na karierno svetovanje se lahko prijavite 
na tej povezavi. 

 
 
Vera Bračič, karierna svetovalka v Kariernem centru UM  
 
 

https://kc.um.si/o-nas/karierno-svetovanje
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Karierni svetovalci Univerze v Mariboru smo: 
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Mojca Slana                             Matej Kosi 

ZANIMIVOSTI 

 

Karierni portfolio je predstavitvena mapa, v okviru katere zbirate dokazila o 

vaših izkušnjah, usposobljenosti in dosežkih. Oblikovan je lahko v fizični obliki;   

tem primeru dokazila shranjujete v klasični mapi. Lahko pa je oblikovan tudi v 

elektronski obliki, takrat govorimo o e-Portfoliu. V enostavni elektronski obli-

ki imate zbrana dokazila na prenosljivih medijih, na primer na USB ključku.  

E-Portfolio lahko oblikujete kot video predstavitev ali naredite kreativno 

spletno predstavitev. Na spletni strani Wix lahko izbirate med brezplačnimi 

spletnimi predlogami in ustvarite svojo predstavitev. 

NASVET MESECA 

Že sedaj pričnite aktivno oblikovati svoj karierni portfolio. Tako se boste 

bolje zavedali in lažje prepoznali znanja, kompetence ter veščine, ki jih ima-

te in razvijate. 

 

Ne zamudite v naslednji številki: 

ECB: Female talent day. 

 

AKTUALNO 

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

dročja karierne orientacije 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.  
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