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Název – dobrá praxe:
Kariérní centrum university v Ljubljani
Organizace
Univerzita Ljubljana ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s
Evropskou unií.
Popis
Od roku 2013 je kariérní centrum univerzity v Ljubljani místem setkávání perspektivních
zaměstnanců a výborných zaměstnavatelů.
Projekt je částečně financován Evropskou unií z Evroského sociálního fondu a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Hlavním cílem projektu je dále
podporovat rozvoj kariéry, poradenství na vysokých školách a posílení solupráce mezi
kariérním centrem a zaměstnavateli, což přispěje jak k lepší zaměstnanosti, tak k
lepšímu zaměstnávání absloventů university v Ljubljani po dokončení studia a k dosažení
cílů strategie Evropa 2020.
Kariérní poradci jednají v rámci 23 fakult a 3 akademií Univerzity Ljubljana a poskytují
kompletní podporu pro studenty a absolventy v jejich studijní kariéře. K dosažení těchto
cílů spolupracují a spojí se s několika různými externími partnery, zejména
zaměstnavateli. Kromě informování a poradenství také pořádají různé semináře a kariérní
setkání , konzultace o výzvách k získání práce v zahraničí, podnikání a učení , skype
konzultace s poradci ze zahraničí, krátké rozhovory se zaměstnavateli , prezentace
zaměstnavatelů na fakultách a návštěvy na skutečném pracovním prostředí .
Spolupráce s kariérními centry je vynikající příležitostí pro zaměstnavatele, kteří mají
šanci zdarma prezentovat volná pracovní místa, studentská pracovní místa a učňovské
vzdělávání, žádosti o stipendia nebo se jen prezentovat slibným studentům potenciálním uchazečům o zaměstnání. Mají také možnost podílet se na dalších aktivitách
kariérních center. Činnosti kariérního centra Ljubljana jsou zcela zdarma a jsou k
dispozici pro všechny fakulty / akademie Univerzity v Ljubljani.

Termíny a definice:
Studenti , absolventi, zaměstnavatelé , kariéra, kariérní centrum , příležitosti k práci.

Související dokumenty/ webové stránky:
Další informace na: https://kc.uni-lj.si/o-nas
Find us on Twitter

Find us on Facebook

Video pro studenty: https://youtu.be/WdLT3vjdhMo
(Anglické titulky): https://www.youtube.com/watch?v=3MsZTUqdMKc
Video for zaměstnavatele: https://youtu.be/kgMhrWzUfPo
(Anglické titulky): https://youtu.be/NglCHOG2UN8

