V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajamo tri oblike kariernih svetovanj:

N O V I C E 12/2018



Hitra svetovanja: Kratka 15 minutna svetovanja, ki se večinoma izvajajo v obliki CV klinike, kjer nudimo pregled življenjepisa in spremnega
pisma. Na hitro svetovanje lahko pridete tudi nenapovedani v času
uradnih ur na fakulteti.



Individualna svetovanja: Gre za poglobljeno svetovanje, ki traja
predvidoma eno uro. S kariernim svetovalcem najprej določita potek
srečanja, kjer vam svetovalec razloži, kaj lahko od njega pričakujete
ter kako poteka samo svetovanje. Karierni svetovalec vas skozi pogovor vodi in spodbuja vaše razmišljanje tako, da sami najdete najustreznejšo rešitev. V večini primerov ne ostane pri enem srečanju. Svetovanje je zaupno.



Skupinska svetovanja: Diskusija več (do 10) študentov/diplomantov
s kariernim svetovalcem na določeno temo. Karierni svetovalec vodi
pogovor, ostali pa se aktivno vključujejo s svojimi izkušnjami, idejami,
razmišljanjem. Tako na ustvarjalen način pridemo do skupnih odgovorov.

Tema meseca:

Karierno svetovanje
V Kariernem centru Univerze v Mariboru že vrsto let študentom, diplomantom
ter dijakom nudimo tudi karierna svetovanja. Karierno svetovanje je individualni pogovor s kariernim svetovalcem o vprašanjih, povezanih s kariernim razvojem posameznika.
Prvič se s karierno odločitvijo srečamo že ob zaključku osnovne šole, ko se odločamo o nadaljevanju šolanja bodisi na gimnaziji ali poklicni šoli. Tukaj vlogo kariernega svetovanja običajno opravljajo šolske svetovalne službe. Odločitev za
Vir slike:
www.yonescat.com
študij
je ključna
za razvoj nadaljnje karierne poti in pri tem je pomembno, da se
upošteva več dejavnikov pri sami izbiri, zato karierno svetovanje priporočamo
in nudimo tudi dijakom, ki razmišljajo o študiju.
Čas študija ne sme biti le opravljanje študijskih obveznosti za pridobitev določene izobrazbe. Takrat je potrebno vzporedno razmišljati tudi o karieri oziroma o
tem, kaj boste počeli po zaključku študija. Karierni svetovalec tukaj odigra vlogo
spremljevalca na vaši karierni poti. Kot karierna svetovalka priporočam, da bi se
vsak študent moral tekom študija minimalno enkrat udeležiti kariernega svetovanja. Smotrno pa je, da se za prvo srečanje s kariernim svetovalcem odločite
že v prvem letniku in se nato udeležujete svetovanj po načrtu, ki ga zastavite
skupaj s kariernim svetovalcem.
kc.um.si • karierni.center@um.si •

www.facebook.com/KarierniCenterUM •

Kaj počnemo na kariernem svetovanju:


Svetovancem pomagamo pri sestavi učinkovitega življenjepisa in
spremnega pisma;



Svetujemo, kako se lotiti iskanja zaposlitve;



Na kariernem svetovanju se pogovarjamo o vprašanjih, ki se nanašajo
na karierni razvoj posameznika. Tako si lahko postavite cilje in izdelate
svoj karierni načrt;



S kariernim svetovalcem lahko tudi vadite zaposlitveni razgovor.

Na karierno svetovanje se lahko naročite preko spletnega obrazca ali preko
telefona.
Mateja Hanžurej
karierna svetovalka
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ZANIMIVOSTI

AKTUALNO
Dogodki v mesecu decembru


Torek, 4. 12. 2018 ob 14. uri na Fakulteti za varnostne vede UM: Ocenjevalni center:
Delodajalec me opazuje



Sreda, 5. 12. 2018 ob 11. uri na Fakulteti za strojništvo UM: Osebna predstavitev



Ponedeljek, 10. 12. 2018 ob 9.40 na Filozofski fakulteti UM: Življenjepis in vse kar sodi
zraven



Ponedeljek, 10. 12. 2018 ob 11.15 na Filozofski fakulteti UM: Spremno oziroma motivacijsko pismo



Sreda, 12. 12. 2018 ob 12.15 na Fakulteti za energetiko UM (Krško): Mehke veščine (soft
skills) za uspeh danes in jutri



Sreda, 12. 12. 2018 ob 12.30 na Fakulteti za zdravstvene vede UM: Mobilnost je kul



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 10. uri na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM:
Mehke veščine (soft skills) za uspeh danes in jutri



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 10.45 na Fakulteti za organizacijske vede UM: CV klinika za
študente FOV



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 12.10 na Pedagoški fakulteti UM: Iščete priložnost v tujini? CV
& Cover Letter in Lebenslauf und Bewerbungschreiben



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 14. uri na Filozofski fakulteti UM: Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 14.15 na Fakulteti za organizacijske vede UM: Učinkovito
upravljanje s časom



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 16. uri na Fakulteti za turizem UM: Kako do učinkovitega LinkedIn profila - 1. del



Četrtek, 13. 12. 2018 ob 17.45 na Fakulteti za turizem UM: Kako do učinkovitega LinkedIn profila - 2. del

Na dogodke se prijavite na:
https://kc.um.si/dogodki/aktualni
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3 dobri možje v mesecu decembru:

Miklavž: God sv. Nikolaja ali Miklavža, enega izmed najbolj priljubljenih svetnikov,
s katerim je povezano tradicionalno obdarovanje otrok, praznujemo 6. decembra. V
19. stoletju se je skoraj po vseh slovenskih pokrajinah razširilo miklavževanje. Po
legendi namreč ta svetnik na predvečer svojega godu s spremstvom (angeli in parkeljni) hodi od hiše do hiše in pridnim otrokom prinaša darila, porednim pa šibe. (Vir:
https://katoliska-cerkev.si/god-sv-nikolaja-miklavza)

Božiček je novodobna mitološka osebnost, ki obdaruje otroke v noči
pred božičem (s 24. na 25. december). Nizozemski priseljenci so v Ameriki praznovali sv. Miklavža na podoben način, kot ga poznamo tudi pri nas. Temu praznovanju so
se priključila nekatera druga izročila zlasti iz Skandinavije. V letu 1931 je risar Haddon Sundblom v reklamni akciji podjetja Coca-Cola prvič narisal Božička v rdečih
oblačilih z belo obrobo. (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8Dek)
Dedek Mraz je v naše kraje prišel po 2. svetovni vojni s sovjetskim vplivom. Njegove korenine naj bi bile v slovanski mitologiji, ko je veljal za boga vetra in zime, pod
vplivom Ruske pravoslavne cerkve pa je prevzel tudi nekaj značilnosti nizozemskega
Sinterklaasa. Njegov slovanski izvor so v času komunizma izkoristili za preusmeritev
pozornosti s preveč krščanskih praznovanj božiča na posvetno novo leto. (Vir: https://
www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/slovenska-trojka-miklavz-bozicek-dedek-mraz/353730)

Ne zamudite v naslednji številki: Poklici prihodnosti
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