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NAČRTOVANE AKTIVNOSTI KC UP v študijskem letu 2021/2022 

Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno 
orientacijo – KC UP v študijskem letu 2021/2022 za študente, diplomante in druge 
zainteresirane ponuja:  
 

1. KARIERNO SVETOVANJE, INFORMIRANJE IN COACHING 

o INFORMATIVNO SVETOVANJE, ki je namenjeno pomoči pri iskanju možnosti in 
načinov za spremembe ali nadgradnje posameznikove karierne poti s pomočjo 
zagotavljanja ustreznih informacij. Prav tako lahko posameznik preko informativnega 
svetovanja izboljša svoj CV, dopolni svoj kompetenčni portfolijo ali se pripravi na 
zaposlitveni razgovor. Uporabniki se lahko za informativno svetovanje na KC UP 
obrnejo kadar koli osebno ali preko e-naslova: kariernicenter@upr.si 
 
 

o INDIVIDUALNO POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE IN COACHING, ki je 
namenjeno prepoznavanju lastnih potencialov, želja in možnosti za gradnjo osebne in 
profesionalne kariere. Priporočeno je predhodno izpolnjevanje vprašalnika V-OPR 
(Vprašalnik osebnostnega in profesionalnega razvoja). Posameznik lahko ob podpori 
svetovalca svoje možnosti nadgradi, z izdelavo harmonigrama in  kariernega načrta. 

 

2. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE KC UP 

DELAVNICA NAMENJENA ODKRIVANJU LASTNIH POTENCIALOV: 

o Delavnica Uresniči svoje sanje (20. 10. 2021): priporoča se izpolnjevanje vprašalnika 
V-OPR pred udeležbo na delavnici, saj nam rezultati izpolnjenega vprašalnika služijo 
pri razumevanju in prepoznavanju osebnostnih lastnosti in kariernih preferenc. 
Delavnica nam bo sicer omogočila, da prepoznamo in osvestimo lastne želje in 
potenciale ter si tako omogočimo osebno rast in spremenimo svoje sanje v dosegljive 
življenjske cilje. Po delavnici lahko udeleženci nadaljujemo z individualnim 
poglobljenim svetovanjem. 

SKLOP DELAVNIC ZA POMOČ PRI VSTOPANJU NA TRG DELA: 

o Delavnica CV&motivacijsko pismo (27. 10. 2021) in 
o Priprava na zaposlitveni razgovor (3. 11. 2021). 

Obe delavnici nudita informacije in nasvete za izboljšanje predstavitve lastnih znanj, 
spretnosti in kompetenc ter pripravi dobrih predstavitev posameznikov za nastope na 
trgu dela. 

o Webinar: Zaposlitvene priložnosti v Evropi (24.11.2021 in 23.3.2022) 
o delavnico Kaj moram vedeti pred odhodom na študij ali delo v tujino (1.12.2021 in 

6.4.2022). 
V sodelovanju z EURES-Evropskim portalom za zaposlitveno mobilnost. 

 

SKLOP DELAVNIC POVEČAJ SVOJ POTENCIAL: tekom leta bomo ponudili študentom, 
diplomantom, zaposlenim in drugim zainteresiranim različne aktivnosti vseživljenjskega 
učenja, namenjene izpopolnjevanju znanja in spretnosti na različnih področjih. Delavnice, 
seminarja, usposabljanja in druge oblike izobraževanja bodo objavljene na povezavi: 
https://kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/.  
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3. OBISKI V DELOVNA OKOLJA 

V okviru možnosti in ob upoštevanju omejitev zaradi zajezitve epidemije Covid-19, KC UP v 
načrtuje obiske v delovna okolja, in sicer: 

o Obisk Oljarne Lisjak z ogledom proizvodnje, degustacijo različnih tipov oljčnega olja in 
ogledom oljčnih nasadov (predvidoma v mesecu oktobru); 

o Obisk Ekološke vinogradniške kmetije Rodica z ogledom postopkov pridelave vina in 
degustacijo (predvidoma v mesecu novembru); 

o Obisk podjetja Lek, d.d. v Ljubljani (predvidoma v prvi polovici leta 2022) in  
o Obisk podjetja Illy v Trstu (predvidoma v prvi polovici leta 2022). 

 

4. SPLET-IŠČE KC UP    

KC UP je razvil portal, s katerim imajo uporabniki možnost oblikovanja in vodenja lastne 
kariere on-line kadarkoli in kjerkoli. Splet-išče KC UP nudi aktualne novice, informacije o 
možnostih kariernega svetovanja, dostop do vprašalnika V-OPR, napoved dogodkov VŽU KC 
UP in Katalog VŽU UP, informacije za delodajalce, informacije o Štipendijskem skladu UP in 
možnost oddajanja vloge za pridobitev štipendije, povezavo na Študentsko točko z 
informacijami za študente in druge, itd.  
V oktobru in novembru 2021 načrtujemo izvedbo srečanj na posameznih članicah UP, z 
namenom predstavitve Splet-išča KC UP in njegove uporabe. 
 

5. KARIERNA TRŽNICA 

Karierna tržnica je del Splet-išča KC UP, hkrati pa je tudi vidna uporabnikom spletne strani UP. 
Na njen so objavljeni razpisi za različne možnosti sodelovanja in vključevanja študentov v 
dejavnosti (možnost študijske prakse, vključevanje v različne projekte, itd.) univerze, njenih 
partnerjev in partnerjev KC UP ter tudi različni razpisi za prosta delovna mesta in druge oblike 
sodelovanja. 
 

6. ŠTUDENTSKA TOČKA 

V pisarni KCUP deluje ŠTUDENTSKA TOČKA UP - STUDENT'S POINT UP, ki predstavlja kraj za 
vse relevantne informacije s študijskega in obštudijskega področja. Njen glavni namen je 
zagotoviti študentom in drugim zainteresiranim vse potrebne informacije na enem mestu ter 
omogočiti prijaznejše reševanje predvsem administrativnih zadev na UP. 
 

7. DRUGE NAČRTOVANE AKTIVNOSTI v okviru skupnih dogodkov na UP: 

o Spletna diskusija Zaposlovanje v trajnostno naravnanih podjetjih v okviru projekta 
Evropska noč raziskovalcev (24.9.2021) 

o delavnice s področja odkrivanja potencialov in vstopa na trg dela na sejmu 
INFORMATIVA (21. in 22.1.2022); 

o organizacija okrogle mize in lastnih delavnic s področja odkrivanja potencialov in vstopa 
na trg dela v okviru festivala FestINNO (maj 2022); 

o ALUMNI UP: v sodelovanju s službami Rektorata UP načrtujemo izvedbo izobraževalno-
družabnega dogodka, namenjenega članom Alumni UP in predstavnikov Sveta zaupnikov 
UP, ki bo v četrtek, 9. 12. 2021. Na dogodku bodo udeleženci lahko prepoznali priložnosti, 
ki jih UP ponuja v okviru sodelovanja z okoljem ter nazdravili poslavljajočemu se letu. 
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