

IZKORISTITE PROJEKTNO DELO, SEMINARSKE NALOGE - različna področja dela
zahtevajo različno razvite veščine. Strokovne kompetence krepite s poznavanjem procesov, z izvedbo eksperimentov, z lastno pripravo strokovnih člankov,
soočanjem z različnimi pristopi. Izkoristite priložnosti, ki omogočajo prenos
teoretičnega znanja v prakso. Predlagajte profesorjem, da bi v vaše naloge
vključili konkreten primer iz prakse.



VKLJUČITE SE V OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI, V PROSTOVOLJSTVO, PRIDOBIVAJTE MEDNARODNE IZKUŠNJE - tako boste pridobili različna znanja in veščine
(znanje tujih jezikov, organizacijske sposobnosti, delovne navade, timsko delo,
itd.). S tem boste krepili tudi svojo socialno mrežo.



BODITE RADOVEDNI - pišite blog, spremljajte novosti na strokovnem področju,
aktivno se udeležujte konferenc in posvetov, spremljajte objave podjetij. Ta
vedno pogosteje iščejo nove sodelavce preko objav na svoji spletni strani. V
kolikor želite, da bo vaše delovno področje vezano na delo z ljudmi, v času
študija razvijajte veščine nastopanja, vadite podajanje konstruktivne povratne
informacije, ipd.



NE POZABITE NA KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU - proces kariernega načrtovanja je edinstven za vsakega posameznika in vsako kariero. Svetovalci v Kariernem centru UM smo tukaj, da vam pomagamo pri razvoju karierne poti in načrtovanju ukrepov, da jih dosežete. Naročite se na individualno
karierno svetovanje ali vključite v delavnice o pisanju življenjepisov, pripravi
na zaposlitveni razgovor, načinih iskanja zaposlitve, ipd. Vsi dogodki so objavljeni na spletni strani KC UM: www.kc.um.si.

N O V I C E 10 /2016
Tema meseca:
Karierna odločitev
Karierno odločanje je pogosto zelo zapleten in oseben proces, ki se z izbiro univerze
in študijske smeri ne zaključi. V času odločanja o vašem nadaljnjem študiju ste spoznali, kako pomembno je zbiranje informacij in ocenjevanje dejavnikov, ki vplivajo na
odločitev. Da bo vaše karierno odločanje in načrtovanje uspešno, je smiselno, da v
čas študija vključite naslednje aktivnosti:




SPOZNAJTE KAJ VAS VESELI, KAJ ŽELITE, KDO STE - če poznate svoje ključne
lastnosti, spretnosti, vrednote in cilje, lahko ozavestite karierne možnosti, ki
so primerne za vas. Obstaja veliko orodij in načinov, ki vam pomagajo pri
tem. Več o tem lahko preberete v naslednjem mesečniku, ki bo na temo: Samoocena.
SPOZNAJTE DELOVNO OKOLJE v času opravljanja študentske prakse ali študentskega dela na področju vašega študija. Tako boste razvili pridobljene
veščine in znanja ter ugotovili, v kakšni meri vam področje dela leži in kakšna
so pričakovanja delodajalcev. Usvojili boste
različne kompetence, npr. učinkovito komuniciranje s strankami, poznavanje procesov
dela, sposobnost vodenja, ipd. Vse to vam
bodo prišlo prav, ko boste iskali zaposlitev.

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
Vera Bračič, karierna svetovalka Kariernega centra UM
Povzeto po: Ažman, T., Lovšin, M., Kohont, A. in Zaviršek, D. (2014). Moja kariera.
Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje.

Vir: www.d.umn.edu
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UTRINKI Z DOGODKOV

ZANIMIVOSTI
1.oktobra 1882 začne po načrtih izumitelja Tomasa Alve Edisona delovati prva
elektrarna na svetu.
14. oktobra 1926 pisatelj in dramatik Alan Alexander Milne izda priljubljeno
knjigo Medvedk Pu.
21. oktobra 1879 izumitelj Tomas Alva Edison predstavi prvo uporabno žarnico z ogleno nitko.

AKTUALNO:
Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu oktobru 2016


11. oktober 2016, ob 14:00: Odidi v tujino, pomagaj drugim in pridobi
nove izkušnje z AIESEC (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor,
Severni stolp);



12. oktober 2016, ob 14:00 uri: Pravni vidiki zaposlovanja mladih
(Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Miklošičeva dvorana);



13. oktober 2016, ob 14:00 uri: Predstavitev ESN Maribor študentom
UM (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Severni stolp);



NASVET MESECA

Izkoristite in se registrirajte v Karierno tržnico Kariernega centra UM že
danes. Več na https://kc.um.si/.
V kolikor želite več informacij kako napisati in oblikovati svojo pisno predstavitev se naročite na individualno karierno svetovanje na:
karierni.center@um.si.

Ne zamudite v naslednji številki:
Samoocena - Kako jo upoštevati pri kariernem razvoju?

18. oktober 2016, ob 14:00 uri: Vprašanja in odgovori na razgovoru za
zaposlitev (Univerza v Mariboru, rektorat, Slomškov trg 15, Maribor,
Severni stolp).

Na dogodke se lahko prijavite na spletni strani Kariernega centra UM.
»Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«
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