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Name – good practice: 
Karierni center Univerze v Ljubljani  

 
Organisation 

Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter EU 

 
Description 

 
Karierni center Univerze v Ljubljani je stičišče perspektivnih kadrov in dobrih 

delodajalcev in deluje od leta 2013.   
Projekt je delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport. Cilj projekta je podpreti nadaljnji razvoj kariernega 
svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepiti sodelovanje kariernega centra z 

delodajalci, kar bo pripomoglo tako k boljši zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov 

Univerze v Ljubljani po zaključku študija ter pripomoglo k uresničevanju ciljev strategije 
Evrope 2020. 

 
Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani delujejo karierni svetovalci, ki 

zagotavljajo  študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in 
karierni poti, ter za dosego teh ciljev sodelujejo in se povezujejo tudi z zunanjimi 

sodelavci, predvsem delodajalci. Poleg informiranja in svetovanja organizirajo različne 
delavnice in karierne tabore, posvete o izzivih v tujini, podjetništvu in pripravništvu, 

Skype svetovanja s svetovalci iz tujine, hitre zmenke z delodajalci  ter predstavitve 

delodajalcev na fakultetah in obiske v dejanska delovna okolja.  
 

Sodelovanje s kariernimi centri pa je dobra priložnost tudi za delodajalce, ki lahko 
objavljajo prosta delovna mesta, študentska dela in študijske prakse, razpise za 

kadrovske štipendije, se predstavijo obetavnim študentom – potencialnim kandidatom za 
zaposlitev ter sodelujejo pri drugih aktivnostih kariernih centrov. Aktivnosti KC UL so v 

celoti brezplačne in dosegljive na vseh fakultetah/akademijah Univerze v Ljubljani. 
         

     

 

 

 

 
Objective/target: 

 

Terms and definitions: 
Študenti, diplomanti, delodajalci, kariera, karierni center, zaposlitvene možnosti. 

 
Field of application: 

 
Method/operation procedure:  

 
Related documents/websites: 

Več na: https://kc.uni-lj.si/o-nas   

 Najdi nas na Twitter omrežju   Najdi nas na Facebook omrežju 
 

Video za študente:  https://youtu.be/WdLT3vjdhMo  
(angleški podnapisi): https://www.youtube.com/watch?v=3MsZTUqdMKc 

 

Video za delodajalce: https://youtu.be/kgMhrWzUfPo 
(angleški podnapisi): https://youtu.be/NglCHOG2UN8    
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