
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in  
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.  

KARIERNI DAN 

UP FTŠ Turistica Portorož 

 

Kdaj? V sredo, 4. 3. 2015 s pričetkom ob 12. uri 

Kje? Na UP FTŠ Turistici, Obala 11a, Portorož, velika predavalnica v pritličju 

Univerza na Primorskem v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem 
Primorske, organizira v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC) Karierni dan. 
 

Na Kariernem dnevu bo omogočena izmenjava informacij o možnostih zaposlitve in drugih oblik 
sodelovanja, sledilo bo mreženje in povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci. Z nami 
bodo delodajalci s področja turizma in osebnih storitev, družbenih, poslovnih in upravnih ved, in 
sicer: LifeClass Portorož – Istrabenz Turizem d.d., Turistična organizacija Koper, Hoteli 
Bernardin d.d., Turistično združenje Portorož GIZ,  Kempinski Palace Portorož ter TOP Line 
d.o.o. in drugi delodajalci.  
 
Udeleženci lahko na Kariernem dnevu opravite zaposlitveni razgovor z gostujočimi delodajalci. 
V kolikor potrebujete pomoč, se lahko predhodno posvetujete z nami pri pripravi svoje osebne 
predstavitve in na razgovor. 
 

Ura Vsebina programa 

12.00 h – 13.00 h Uvodni del: 

 delovanje UP Univerzitetnega kariernega centra in dejavnosti UIP za 
povezovanje gospodarstva in univerze  (B. Palčič, UP in A. Medved, UIP), 

 predstavitev dejavnosti prisotnih delodajalcev, 

 napotki študentom in drugim udeležencem. 

13.00 h – 13. 30 h Kratek odmor s spoznavnim mreženjem 

od 13.30 h dalje Zaposlitveni razgovori in interakcija med delodajalci in udeleženci Kariernega dne 

16.00 h Zaključek in napovednik nadaljnjih aktivnosti 

 

Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne delodajalce! 

PRIDRUŽITE SE NAM!  
 

Prijave zbiramo do torka, 3. 3. 2015, na e-naslov: andrej@uip.si 
 

Več informacij o univerzitetnem kariernem centru najdete na: www.kariernicenter.upr.si. 
Na karierno svetovanje se lahko naročite po e-pošti: kariernicenter@upr.si ali po tel. na: +386 5 611 76 33. 
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