VABILO
na
KARIERNI DAN SLOVENISTOV IN SLAVISTOV

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije v sodelovanju s Kariernimi centri Univerze
v Ljubljani prireja karierni dan, s katerim želimo mlade sloveniste in slaviste seznaniti s
kariernimi možnostmi in priložnostmi ter jih povezati z bodočimi partnerji na trgu dela.
Tokratni karierni dan bo v prvem delu posvečen predstavitvi in spoznavanju ustanov,
organizacij, zavodov in podjetij, ki zaposlujejo slavistično-slovenistični izobrazbeni profil. V
drugem delu dogodka boste imeli priložnost, da se v okviru t. i. hitrih zmenkov srečate z
izbranimi predstavniki institucij, se jim predstavite in povadite zaposlitveni razgovor, s čimer
boste pridobili dragocene izkušnje za uspešnejši vstop na trg dela po zaključenem študiju.
Karierni dan bo potekal v sredo, 13. 4. 2015, na Filozofski fakulteti, v predavalnici Tobačna 1
(Tobačna ulica 5).

Predviden program kariernega dne:

URA

VSEBINA

14:00–14:15

Odprtje dogodka in nagovor predstojnice Oddelka za slavistiko

14:15–15:30

Predstavitve sodelujočih podjetij, organizacij, ustanov, zavodov …

15:30–15:40

Odmor

15:40–16:40

Hitri zmenki študentov s potencialnimi zaposlovalci

16:40–17:00

Evalvacija

S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje, snemanje ter objavo na socialnih omrežjih na profilu ter za potrebe promocije storitev KC UL.
Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Za dobro
počutje na
dogodku
bo poskrbel
Barcaffé.

Na kariernem dnevu bodo prisotni predstavniki naslednjih institucij:


Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik,



časopis Dnevnik,



RTV Slovenija, lektorska služba,



Osnovna šola Prule Ljubljana,



Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana,



Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,



Karierni centri Univerze v Ljubljani,



in drugi.

Za sodelovanje na t. i. hitrih zmenkih je obvezna udeležba na pripravljalni delavnici, ki jo
organizirajo Karierni centri Univerze v Ljubljani in kjer se boste imeli priložnost dobro pripraviti
na razgovore. Delavnice bodo potekale v dvorani Ivana Hribarja, rektorat UL, Kongresni
trg 12, in sicer v terminih:

1. D1: sreda, 6. 4. 2016, 15.30–17.30
2. D2: četrtek, 7. 4. 2016, 10.30–12.30
3. D3: petek, 8. 4. 2016, 8.30–10.30

Prosimo vas, da se na izbrano delavnico prijavite najkasneje do 5. 4. 2016 na e-naslov:
sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si in ob prijavi obvezno dopišete, na katero delavnico se
prijavljate (D1/D2/D3).
Ne zamudite edinstvene priložnosti za spoznavanje vaših poklicnih možnosti in pohitite s
prijavami.

Lidija Rezoničnik in Nina Zavašnik
vodji Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije

Ekipa Kariernih centrov UL
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