v času aktivnega statusa. Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa
Erasmus+ lahko opravljajo tudi tisti študenti, ki v svojem študijskem programu nimajo obveznega praktičnega usposabljanja.

N O V I C E 3 / 2018
Tema meseca:
Pomen praktičnega usposabljanja za razvoj kariere

Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija ima danes velik pomen za nadaljnji karierni razvoj . Delodajalci namreč pri izboru kandidatov za zasedbo prostega delovnega
mesta dajejo velik poudarek aktivnostim, ki so jih kandidati opravljali poleg študija.
Eden izmed možnih načinov pridobivanja praktičnih izkušenj je praktično usposabljanje.
Praktično usposabljanje (praksa) se praviloma izvaja pri delodajalcu. Poleg praktičnih
znanj, študent pridobi tiste spretnosti, ki jih tekom rednih predavanj in vaj ni moč pridobiti, predvsem: socializacijo v delovnem okolju, dinamiko realnega delovnega proceslike: www.yonescat.com
sa Vir
in skupno
odgovornost za kakovost opravljenega dela. Določeni študijski programi
imajo v kurikulumu obvezno praktično usposabljanje, ki je ovrednoteno z ECTS točkami.
Praktično usposabljanje je obvezno predvsem na visokošolskih študijskih programih,
ponekod pa tudi na univerzitetnih. Posebno obliko praktičnega usposabljanja poznajo
študijski programi medicina na Medicinski fakulteti in zdravstvena nega na Fakulteti za
zdravstvene vede - to so klinične vaje, praktično usposabljanje v obliki obvezne pedagoške prakse pa je obvezno pri nekaterih študijskih programih Pedagoške fakultete,
Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko.
Študenti se lahko odločijo tudi, da praktično usposabljanje opravijo v tujini. Praktično
usposabljanje v tujini trenutno omogoča program Erasmus+. Opravljati ga je možno
tudi še v 1. letu po diplomiranju, vendar se je potrebno prijaviti

kc.um.si • karierni.center@um.si •

www.facebook.com/KarierniCenterUM •

Kako poiskati ustrezno praktično usposabljanje? Priporočamo, da raziščete vaše
želeno področje dela in poiščete ustrezne delodajalce, kjer bi si želeli delati. Lahko
tudi pogledate ponudbo praks v e-Karierni tržnici ali povprašate pri koordinatorju
praktičnih usposabljanj na vaši fakulteti. Tudi praktično usposabljanje v tujini si morate poiskati sami. Med študenti, ki so opravljali praktično usposabljanje v tujini,
smo izvedli anketo. Pri vprašanju, kako so našli ustrezno prakso, je bil najpogostejši
odgovor, da so kontaktirali podjetje, kjer so želeli opravljati prakso in se dogovorili
za le-to. Nekaj jih je odgovorilo, da so jim delodajalca priporočali kolegi študenti, ki
so tam že bili na praktičnem usposabljanju. Obstaja sicer vrsta internetnih ponudnikov praks, vendar se po naši raziskavi študenti tega niso veliko posluževali.
Med samim praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu je pomembno, da ste organizirani in si že v začetnih dneh zastavite realne cilje skupaj z mentorjem. Sproti
spremljajte vaš napredek. Držite se časovnih rokov, za katere ste zadolženi. Cilj
praktičnega usposabljanja je, da pridobite čim več znanja in izkušenj ali še več, da se
z delodajalcem dogovorite za nadaljnje sodelovanje v obliki pripravništva ali zaposlitve. V vsakem primeru pa se zahvalite za dano priložnost.

Mateja Hanžurej

Karierni center UM

Deloma povzeto po: http://
www.cpi.si/kurikul/podlage-zapripravo-izobrazevalnihprogramov/prakticnousposabljanje-z-delom-pud.aspx
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ZANIMIVOSTI
AKTUALNO
Dogodki v mesecu januarju



1. 3. 2018 ob 16. uri: Najpogostejša vprašanja na zaposlitvenem razgovoru
(Rektorat UM);



6. 3. 2018 ob 10. uri: Uspešna kariera visokošolskega sodelavca / učitelja
(Rektorat UM);



6. 3. 2018 ob 11.15: Predstavitev potencialnega delodajalca Zavod Obilje, zavod za kvalitetno življenje (FKBV UM);



8. 3. 2018 ob 8.30: Karierna usmeritev (UKM);



23. 3. 2018 ob 11. uri: Sodnik dr. Marko Bošnjak o Evropskem sodišču za človekove pravice (PF UM).

Na naši spletni strani najdete tudi vrsto drugih dogodkov, ki jih objavljamo na podlagi
novih in dodatnih dogovorov s fakultetami, tako da predlagamo, da redno spremljate
našo spletno stran.

8. marec: Dan žena— je mednarodni praznik žensk, ki ga po svetu praznujejo vse od
leta 1917. Pobudo za praznovanje dneva žena je dala nemška feministka in socialistka Klara Zetkin, rojena Eissner (1857-1933) na 2. mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910. Praznik je nastal tudi v spomin na vse ženske (bilo jih je več
kot 140), ki so umrle v požaru v newyorški tovarni Triangle leta 1911. 8. marec so
pozneje izbrali zato, ker so v New Yorku na ta dan leta 1857 ženske, zaposlene v
tekstilni industriji, prvič stavkale. V nekaterih državah je ta dan tudi državni praznik.
Vir: http://www.rtvslo.si/moja-generacija/8-marec-dan-vseh-zena/328099

NASVET MESECA
Poskrbite za vaše zdravje. Čeprav so zimski meseci in s tem čas grip, angin in
ostalih dihalnih bolezni mimo, se v prvih pomladanskih mesecih začne pojavljati
cvetni prah, ki marsikomu povzroča alergijo. Začnite pravočasno lajšati simptome,
da boste lahko nemoteno obiskovali predavanja, vaje ter seveda dogodke Kariernega centra Univerze v Mariboru.

Na dogodke se prijavite na:

Ne zamudite v naslednji številki:

https://kc.um.si/dogodki/aktualni

Skriti trg dela
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