
 

Dan zame 
2. KARIERNI DAN V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  
 

Dan zame je načrtovan za vse študente naše šole, tudi za ponavljalce 2. letnika, vključene v redni ali izredni 
študij. Vsebine se bodo štele v vaje in je posledično udeležba obvezna. 

 

VABILO IN PROGRAM 
Spoštovani študenti! 

V četrtek, 17. 12. 2015, za vas pripravljamo 2. KARIERNI DAN v tekočem študijskem letu – KARIERNI DAN - »DAN ZAME« 

ter PREDNOVOLETNO SREČANJE. Kot ste lahko opazili že iz urnikov, ta dan ne bo predavanj in vaj, pač pa je za vse tri 

študijske programe in za vse skupine predvideno skupno dogajanje v VELIKI PREDAVALNICI ter prednovoletno srečanje 

v AVLI.  

Namen KARIERNEGA DNE – »DAN ZAME« je seznanitev z možnostmi in novostmi na področju izgradnje poklicne poti 

posameznika, tudi s pomočjo novih, sodobnih tehnologij. Da vaše prihodnosti ne puščate zgolj naključjem ste dokazali 

že s tem, ko ste se odločili za študij.  

Kot že mnogokrat povedano, nam je v veliko veselje in ponos, da v teh – za vas – zelo pomembnih letih smemo biti z 

vami in vašo poklicno pot skupaj z vami usmerjati. 

Karierno načrtovanje in usposabljanje študentov za osebni poklicni razvoj posameznika se vse globlje umešča v 

izobraževalne institucije. Slednje je, že vse od ustanovitve Višje strokovne šole GRM Novo mesto, stalnica tudi pri nas. 

Študenti to še posebej občutite v okviru razgovorov z organizatorji praktičnega izobraževanja, verjamem da tudi v okviru 

samega dela pri delodajalcih. 

Da pa boste za iskanje in oblikovanje delovnega mesta po vaši meri čim bolj usposobljeni, smo za vas pripravili sledeč 

program: 

Predviden dnevni red je: 

Čas: Vsebina 

8.00    Uvodni pozdrav in predstavitev možnosti udejstvovanja v mednarodnem okolju v 
času študija in po njem: Erasmus+, Norveški finančni mehanizem (Helena J. Rogelj, 
Barbara Turk, Katja Košir) 

8.00  – 8.45    Kako izkoristiti internet namesto da on izkoristi mene? (Mitja Košak, marketinška 
agencija Solos d.o.o. in predavatelj splošnega marketinga na Fakulteti za dizajn) 

9.45  – 10.00  Odmor 

10.00 – 11.15 Zakaj bi moral vsak študent/diplomant biti na LinkedInu? Kako uspešno iskati 
zaposlitev/delo z LinkedInom? (mag. Brigita Lazar Lundner, MBA, Plan B+ s.p.) 

11.15 – 12.00 PREDNOVOLETNA POGOSTITEV (predavatelji pogostijo študente) 

12.00 – 13.30 POT ZAME: Predstavitev in izvedba Ankete pot zame, predstavitev kariernega 
pogovora (Tone Hrovat in dr. Marija Mikačič Turnšek) 

 

Lepo vabljeni, 

Razvojna skupina VSŠ GRM Novo mesto 


