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Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija
Z vpisom na dodiplomski študij se za maturante in maturantke prične novo poglavje v
življenju. Postanejo študenti in študentke. Njihov glavni cilj je pridobitev ustrezne izobrazbe za opravljanje določenega poklica. Naslednji cilj, ki pa se zdi mladim še nekoliko
oddaljen, je dobiti zaposlitev. Pa vendar študij hitro mine, diploma je v žepu, zaposlitev
pa ni dovolj za vse nove diplomante. V Sloveniji beležimo trend naraščanja števila diplomantov terciarnega izobraževanja. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se je med leti 1980 in 1995 število diplomantov gibalo med 6000 in 7000
letno. Leta 2015 je študij uspešno končalo 16.847 študentov. Po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje je bila leta 2015 stopnja brezposelnosti mladih s terciarno izobrazbo
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(25—29 let) 29 %.
Za izboljšanje zaposlitvenih možnosti je pomembno, da študent pridobiva delovne izkušnje že v času študija. Pri tem pa seveda ne gre zanemarjati študijskih obveznosti. V
nadaljevanju bo predstavljenih nekaj načinov, kako ste lahko med študijem dodatno
aktivni. Najbolj poznano in tudi razširjeno je delo preko študentskega servisa. Idealno
je, da si najdete tako študentsko delo, ki se po vsebini nanaša na vsebino vašega študijskega programa. Prednost študentskega dela je, da je plačano, kar pa je po drugi strani
lahko tudi past. V želji po večjem zaslužku so študenti/-ke pripravljeni delati več, kar
posledično lahko pripelje do tega, da študij trpi. Nekateri študijski programi poznajo
obvezno praktično usposabljanje, kjer študent/-ka v praksi utrdi pridobljeno znanje s
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predavanj in vaj. Velikokrat se študenti na obveznem praktičnem usposabljanju s
podjetjem dogovorijo tudi za izdelavo diplomske naloge. Praktično usposabljanje
lahko opravljate tudi v tujini. V zadnjem času je zelo aktualno sodelovanje študentov/-k v projektih. Gre predvsem za projekte sodelovanja med Univerzo in gospodarstvom oz. negospodarstvom (na primer projekta Po kreativni poti do znanja in
Študentski inovativni projekti za družbeno korist). Študenti in študentke lahko svoje
znanje preizkušate tudi na raznih študentskih tekmovanjih in natečajih. Dragocene
izkušnje si lahko pridobite tudi s članstvom v študentskem svetu, lahko pa med študijem postanete tudi tutor. Veliko vas je, ki pridobivate delovne izkušnje s prostovoljstvom. Prostovoljstvo ureja Zakon o prostovoljstvu (Ur. l. RS št. 10/2011).
Poleg pridobivanja delovnih izkušenj je za delodajalce tudi pomembna vaša aktivnost pri pridobivanju dodatnih znanj. Na fakultetah Univerze v Mariboru skozi celotno študijsko leto potekajo razni dogodki, kot so konference, posveti , gostovanja
tujih strokovnjakov, predavateljev ipd. Študenti/-ke se lahko udeležujete tudi raznih
poletnih šol na domači univerzi, tuji univerzi ali kje drugje. Nova znanja lahko pridobivate na delavnicah (veliko število le-teh organizira tudi Karierni center Univerze v
Mariboru), s prebiranjem strokovne literature, lahko pišete tudi članke ali blog.
Za konec bi vam svetovali, da vse svoje delovne izkušnje beležite, da hranite vsa
potrdila (na primer: potrdilo o opravljeni praksi, o udeležbi na strokovni konferenci…) ter da si pridobite priporočila (na primer: od delodajalca, kjer ste opravljali
prakso ali študentsko delo, od profesorja s katerim ste sodelovali na projektu…).
Prav tako priporočamo, da si izdelate svoj karierni načrt na spletnem mestu:
https://kc.um.si/karierni-nacrt/ .
Biti aktiven v času študija se splača, saj si boste tako bistveno izboljšali vaše zaposlitvene možnosti.
Zapisala: Mateja Hanžurej, karierna svetovalka
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ZANIMIVOSTI

AKTUALNO

Oglejte si video in ustvarite svojo kariero s pomočjo Kariernega centra Univerze v Mariboru.

NASVET MESECA
8. februar je slovenski kulturni praznik - v spomin na leta 1849 umrlega
pesnika, doktorja Franceta Prešerna. Po vsej Sloveniji se odvijajo različne
kulturne prireditve, katere lahko obiščete. Lahko pa vzamete v roke tudi
katero izmed njegovih del in jo preberete.

Ne zamudite v naslednji številki:
Karierna tržnica v živo—kako se predstavim delodajalcu na kariernem
sejmu

PRIJAVA
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