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SOBOTA, 26. 1. 2019

URNIK DOGODKOV KARIERNIH CENTROV 
UNIVERZE V LJUBLJANI (VELIKA PREDAVALNICA)

9.00–10.30
individualno svetovanje
Ne veš, kaj bi šel študirat? 
Oglasi se pri kariernem 
svetovalcu UL.

10.30–11.15
predavanje
Kako se izogniti napakam pri vpisu
Spoznajte vpisni postopek in 
se izognite težavam pri vpisu.

11.30–12.15
delavnica 
Razmišljaj ustvarjalno - 
samozavestno izberi študij
Spoznali boste spretnosti 
razmišljanja, ki vam bodo v pomoč 
pri reševanju osebnih in družbenih 
situacij ter vsakdanjem šolskem 
delu. 

12.30–13.45
okrogla miza
Bo poklic, o katerem 
razmišljaš, izginil?
Veste, brez katerih poklicev včasih ni 
šlo? A bi danes brez njih lahko? Jih bo 
nova tehnologija nadomestila? Pridite 
in spoznajte tradicionalne poklice, ki 
so še danes nepogrešljivi!

14.00–14.45
predstavitev
Lahko za študij dobim štipendijo?
Preverite, katere štipendije so na voljo 
za študij v Sloveniji.

15.00–16.00
okrogla miza
Kako do lažje odločitve za študij?
Iskali bomo odgovore na vprašanja, 
kot so:
Imam premalo točk za vpis na želeni 
študij, kdaj sedaj?

Kako naj se odločim kaj študirat?
Kaj, če se ne bom prav odločil?
Starši pričakujejo eno, želim si drugo.
Nisem sprejet na izbrano fakulteto.
Vpisal sem se na program, ki mi ni 
všeč.

16.15–17.15
delavnica
Ko si postavim cilje, 
je tudi odločitev lažja
Na delavnici  si boste skozi 
uveljavljeno tehniko uspešnega 
coachinga postavili cilje in 
identificirali načine za dosego le teh.

17.15–18.00
individualno svetovanje
Ne veš, kaj bi šel študirat?
Oglasi se pri kariernem 
svetovalcu UL.

9.30–10.15 
predstavitev 
Lahko za študij dobim štipendijo? 
Preverite, katere štipendije so na 
voljo za študij v Sloveniji.

10.30–11.30
predavanje za starše 
Vstop dovoljen samo staršem: 
predavanje o podpori staršev 
svojim otrokom pri odločanju 
za študij 

11.30–12.30
individualno svetovanje 
Ne veš, kaj bi šel študirat?  
Oglasi se pri kariernem svetovalcu UL.

12.45–14.00 
okrogla miza 
Je poklic influencerja 
sanjski poklic?  

Kdo je lahko influencer? Katera 
znanja in izkušnje so potrebne za 
delo? Katere so prednosti in pasti? 
Svoje izkušnje in poglede na poklic, 
ki postaja vedno bolj priljubljen in 
atraktiven predvsem med mlajšimi 
generacijami, bodo z nami delili 
uveljavljeni slovenski influencerji in 
strokovnjaki.

14.15–15.00
predavanje 
Kaj naj študiram, če ne vem, 
kaj bom delal v prihodnosti? 
Živimo v času velikih sprememb, ki 
posegajo tudi na trg dela in se kažejo 
tako, da se poklici, kot jih poznamo, 
radikalno spreminjajo, eni celo 
izginjajo in nastajajo novi, o katerih 
pravzaprav še ne vemo veliko. Kako v 
tako nepreglednih razmerah sprejeti 
odgovorno odločitev in izbrati »pravi« 
študij, ki nam bo zagotavljal 
ustvarjalno prihodnost?

15.15–16.00
predavanje 
Kako se izogniti napakam pri vpisu 
Spoznajte vpisni postopek in se 
izognite težavam pri vpisu.

16.15–17.00
delavnica 
Razmišljaj ustvarjalno - 
samozavestno izberi študij 
Spoznali boste spretnosti razmišlja-
nja, ki vam bodo v pomoč pri 
reševanju osebnih in družbenih 
situacij ter vsakdanjem šolskem delu. 

17.00–18.00
individualno svetovanje 
Ne veš, kaj bi šel študirat?
Oglasi se pri kariernem 
svetovalcu UL.

PETEK, 25. 1. 2019

več info: 
www.uni-lj.si/informativa Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 

iz Evropskega socialnega sklada.


