
  Informativni dan za dijake

  “Izberi si svoj študij”

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica in Ljudska univerza Nova Gorica prirejata 
informativni dan »Izberi si svoj študij«. Predstavile se bodo različne slovenske fakultete in 
iz prve roke podale informacije o študijskih programih. Dijaki in vsi ostali bodo dobili dra-
gocene informacije za lažjo odločitev o bodoči izobraževalni poti. Sodelujoči na dogodku: 
Fakultete iz Univerze v Novi Gorici, Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, druge 
fakultete in višje strokovne šole.

Kdaj: četrtek, 16. 11. 2017

Kje:  •  EDA center

 •  Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
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Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)
Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica

EDA center
Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica

Lokacije:Delavnice kariernih centrov:

EDA cENtEr

10.30 – 12.00 in 13.15 – 14.45, predavalnica P1

Delavnica: »Izbira poklica in uspešno načrtovanje 
karierne poti od A do Ž« 
Vsebina delavnice: pomen pravočasnega načrtovanja 
karierne poti in odkrivanje lastnih potencialov, prava 
izbira študija glede na lastne želje in interese, nave-
zovanje stika z delodajalci ter pridobivanje referenc 
in izkušenj že v času študija, predstavitev nekaterih 
najbolj znanih poklicev ob pomoči spletne platforme, 
predstavitev poteka študentskega življenja (študij/
delo/učenje), predstavitev pomena udeležbe obštudij-
skih dejavnosti in doseganje rezultatov (tekmovanja/
dodatna izobraževanja/usposabljanja), predstavitev 
programa Erasmus+ za bodoče študente.

Izvajalec: Karierni center Evropske pravne fakultete

Karierni center Univerze v Novi Gorici se bo 
predstavil na promocijski stojnici od 10:30 dalje.

10.30 – 12.00, predavalnica P2

Delavnica: »Poklici prihodnosti« 
Vsebina delavnice: Trg dela se sooča z radikalnimi 
spremembami in skupaj z njim se spreminjajo tudi 
poklici. Nekateri poklici izginjajo, drugi se preobli-
kujejo in tretji šele nastajajo. Poklici izginjajo in se 
spreminjajo predvsem zaradi vplivov tehnološkega 
razvoja, avtomatizacije, digitalizacije in robotizacije. In 
to ne le preprosti, na fizično in repetitivno delo vezani 
poklici, ampak se podobno dogaja tudi t.i. intelek-
tualnim poklicem. Narava in vsebina dela v tradicio-
nalnih intelektualnih poklicih, npr., pravnik, zdravnik, 
učitelj, prevajalec…, se radikalno spreminjajo. Ob tem 
se zastavlja ključno vprašanje: kaj študirati, če se 
želimo s pridobljenim znanjem tudi preživljati. Od-
govor se ne skriva toliko v tem kaj, kot v tem, kako 
študirati, da bomo v svoje življenju lahko uspešni. 

Izvajalec: Karierni center Univerze v Ljubljani

LUNG

12.30 – 13.15, učilnica 4 in 
13.30 – 14.15, učilnica 9

Delavnica: »Karierni načrt in izbira študija« 
Vsebina delavnice: predstavitev e-orodja (e-karierni 
načrt), ki je dostopen tudi za dijake na spletni povezavi  
https://kc.um.si/karierni-nacrt/. E-karierni načrt je 
preprost za uporabo, saj preko spoznavanja sebe 
in raziskovanja možnosti vodi do lažje odločitve pri 
izbiri študija.

Izvajalec: Karierni center Univerze v Mariboru 

12.15 – 13.00, učilnica 9

Delavnica: »Odkrij svoje poslanstvo«
Dobro poznavanje samega sebe, osebnih lastnosti in 
sposobnosti ter posameznikovih potencialov in moti-
vov je izhodišče iz katerega posameznik plete lastno 
poslanstvo in karierno pot. Pri samospoznavanju so 
nam v pomoč različna orodja in vprašalniki. Na KC UP 
smo razvili karierno-osebnostni vprašalnik, ki smo ga 
poimenovali Model osebnosti in sposobnosti (MOIS), 
s pomočjo katerega boste dobili sistematično povrat-
no informacijo, ki vam bo v pomoč pri odkrivanju 
prave slike o sebi ter pri postavljanju pravih vprašanj 
in načrtovanju pravih izzivov v vaši prihodnosti. S po-
močjo kariernega svetovalca, boste na delavnici, skozi 

razpravo in delo po skupinah, začrtali smernice vaše 
karierne poti. Postavili si boste cilje in na konkretnih 
primerih ugotavljali kako ter v kolikšnem času bi jih 
lahko dosegli? Delavnica Odkrij svoje poslanstvo je 
odlična priprava za oblikovanje osebnega kariernega 
načrta.

Izvajalec: Karierni center Univerze na Primorskem 

13.30 – 15.00, učilnica 4 

Delavnica: »Poklici prihodnosti« 
Vsebina delavnice: Trg dela se sooča z radikalnimi spre-
membami in skupaj z njim se spreminjajo tudi poklici. 
Nekateri poklici izginjajo, drugi se preoblikujejo in tretji 
šele nastajajo. Poklici izginjajo in se spreminjajo pred-
vsem zaradi vplivov tehnološkega razvoja, avtomatiza-
cije, digitalizacije in robotizacije. In to ne le preprosti, na 
fizično in repetitivno delo vezani poklici, ampak se po-
dobno dogaja tudi t.i. intelektualnim poklicem. Narava 
in vsebina dela v tradicionalnih intelektualnih poklicih, 
npr., pravnik, zdravnik, učitelj, prevajalec…, se radikalno 
spreminjajo. Ob tem se zastavlja ključno vprašanje: kaj 
študirati, če se želimo s pridobljenim znanjem tudi pre-
življati. Odgovor se ne skriva toliko v tem kaj, kot v tem, 
kako študirati, da bomo v svoje življenju lahko uspešni. 

Izvajalec: Karierni center Univerze v Ljubljani



Program

Predstavitve fakultet:

10.30 – 11.15 

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU UNIVERZA NA PRIMORSKEM P3

NTF – NARAVOSLOVNOTEHNIČNA FAKULTETA
Geologija
Geotehnologija, rudarstvo in okolje
Materiali in metalurgija

UNIVERZA V LJUBLJANI P4

11.30 – 12.15

NTF – NARAVOSLOVNOTEHNIČNA FAKULTETA
Tekstilstvo
Grafika
Oblikovanje tekstilij in oblačil

UNIVERZA V LJUBLJANI P4

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UNIVERZA V LJUBLJANI P3

12.30 – 13.15

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO UNIVERZA V LJUBLJANI P2

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI P1

POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE

UNIVERZA V NOVI GORICI P4

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA NOVA UNIVERZA P3

13.30  - 14.15

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO UNIVERZA V LJUBLJANI P4

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

UNIVERZA V NOVI GORICI P3

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI P2

EDA cENtEr

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (UNIVERZA V LJUBLJANI) – 
na stojnici od 10:30 do 14:15

LUNG

10.30 – 11.15

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI UČ. 3, PRITL.

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZA V LJUBLJANI UČ. 4, PRITL.

FDV – FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZA V LJUBLJANI UČ. 8, NAD.

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZA NA PRIMORSKEM UČ. 7, NAD.

11.30 – 12.15

EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZA V LJUBLJANI UČ. 7, NAD.

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA UNIVERZA NA PRIMORSKEM UČ. 3, PRITL.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA UČ. 4, PRITL.

12.30 – 13.15

FAKULTETA ZA MANAGEMENT UNIVERZA NA PRIMORSKEM UČ. 3, PRITL.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZA V LJUBLJANI UČ. 7, NAD.

FAMNIT – FAKULTETA ZA MATEMATIKO, 
NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA PRIMORSKEM UČ. 8, NAD.

13.30  - 14.15

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V 
NOVI GORICI

UČ. 3, PRITL.

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA - EKONOMIST

DE Nova Gorica 
Lampret Consulting d. o. o.

UČ. 7, NAD.

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
AKADEMIJA UMETNOSTI

UNIVERZA V NOVI GORICI UČ. 8, NAD.

Podrobnejše informacije o študijskih 
programih posameznih fakultet, ki se 
predstavljajo na informativnem dnevu, 
bodo na voljo na promocijskih stojnicah
na LUNG-u in v EDA centru.

Več info na www.lung.si, www.rra-sp.si 


