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najbolj in najmanj
iskanih poklicev prihodnosti

Odločitev o svoji karieri je ena izmed najtežjih, s katero se soočimo v življenju.
Interesi in zanimivost sta pomembni lastnosti, toda kateri poklici bodo
v prihodnosti najbolj zaželeni in kateri bodo propadli?
Poročilo analitikov poslovnih in osebnih financ Kiplinger je razkrilo, da bo
kar 6 od 10 v prihodnih desetih letih najbolj zaželenih poklicev s področja
tehnologije in zdravstva. »Poplava Baby boomerjev, ki so tik pred upoko
jitvijo, zvišuje potrebe po zdravstvenih delavcih, ki bodo poskrbeli za
zdravo delovanje starejših umov in teles,« je povedal izvršni urednik por
tala Kiplinger Mike DeSenne. »Prav tako pa ne moremo spregledati rasto

čega zanašanja na računalnike, pametne telefone in druge naprave.«
Na drugi strani pa najslabše kaže poklicem v proizvodnji. »Nezahtevne
proizvodne zaposlitve, kot so tekstilni delavec in operater za obdelavo kovin in
brizganje plastičnih mas, padajo, ker se te vrste dela selijo v cenejše, manj razvite
države, ali pa so tehnološko omogočali bolj učinkovite rešitve z manj delavci,« je
povedal DeSenne.
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Javno glasilo Študent je vpisano v razvid medijev,
ki ga vodi MINISTRSTVO ZA KULTURO RS pod zapo
redno številko 662. Po mnenju Ministrstva za kultu
ro se revija Študent uvršča med proizvode, za katere
se plačuje 9,5-odstotni davek. Celotno gradivo v
reviji Študent je avtorsko zaščiteno.
Nepooblaščena uporaba ter posredovanje novic in
informacij v druge medije nista dovoljena in sta pro
tizakonita. Kopiranje ali razmnoževanje je mogoče
le s pisnim privoljenjem izdajatelja. Vse znamke, sli
ke in logotipi so zaščiteni in so last njihovih lastnikov
oziroma družb.
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Univerza v Novi gorici

Akademija umetnosti

Fakulteta za humanistiko (stran 27)

Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Univerza NA PRIMORSKEM

Fakulteta za humanistične študije
(stran 13)
Fakulteta za management

Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (stran 28)

Nova univerza

Evropska pravna fakulteta (stran 18)
Fakulteta za slovenske in
mednarodne študije (stran 19)
Fakulteta za državne in evropske
študije (stran 19)

Pedagoška fakulteta

Fakulteta za turistične študije
Turistica (stran 27)
Fakulteta za vede o zdravju (stran 28)
Visoka šola za dizajn (pridruženi član)
(stran 20)

Študijski programi
se razvršcajo v
tri stopnje
4
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študijski
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Druga stopnja
Enoviti
magistrski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi
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Tretja stopnja
Doktorski
študijski
program
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Izbirate lahko med naslednjimi fakultetami in višjimi šolami:

Univerza v Ljubljani

Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje

Biotehniška fakulteta (stran 20)
Ekonomska fakulteta (stran 22)
Fakulteta za arhitekturo (stran 17)
Fakulteta za družbene vede
Fakulteta za elektrotehniko

Univerza v MARIBORU

Ekonomsko-poslovna fakulteta (stran 24)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko
Fakulteta za energetiko
Fakulteta za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Fakulteta za logistiko (stran 24)

Fakulteta za farmacijo (stran 29)
Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo (stran 25)

Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za socialno delo (stran 26)
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za šport
Fakulteta za upravo

Filozofska fakulteta (stran 21)

Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za strojništvo

Medicinska fakulteta
Naravoslovnotehniška fakulteta

Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za zdravstvene vede
Filozofska fakulteta
Medicinska fakulteta
Pedagoška fakulteta
Filozofska fakulteta
Pravna fakulteta

Teološka fakulteta (stran 24)

Fakulteta za turizem (stran 26)

Pedagoška fakulteta (stran 23)
Pravna fakulteta

Veterinarska fakulteta
Zdravstvena fakulteta

Višje strokovne šole

Academia Maribor

Abitura d. o. o. (stran 17)

B&B, Višja strokovna šola
Biotehniški center Naklo
Biotehnični izobraževalni center
Center za poslovno usposabljanje
Doba Epis
EDC Kranj
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Novo mesto
ERUDIO Izobraževalni center
INTER-ES d. o. o.
Izobraževalni center energetskega sistema
Izobraževalni center Memory
Izobraževalni center Geoss d. o. o.
Izobraževalni center Piramida Maribor
IZRAZ Ljubljana
Lampret Consulting d. o. o.
Leila d. o. o.
Much d. o. o.
Prometna šola Maribor
Skaldens
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti
Celje
Šolski center (Kranj, Nova Gorica, Postojna,
Šentjur, Škofja Loka, Slovenj Gradec,
Velenje, Novo mesto, Celje, Srečka
Kosovela - Sežana, Ptuj)
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana
Tehniški šolski center Maribor
Višja šola za multimedije IAM
Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor

“Višja strokovna šola za kozmetiko in
velnes Ljubljana” - Glotta nova (stran 14)
Skupnost višjih strokovnih šol
Republike Slovenije (stran 10)

Drugi visokošolski
zavodi
Akademija za ples
AVA - Akademija za vizualne umetnosti
Alma Mater Europaea
Arema - Visoka šola za regionalni
management
B2 Visoka šola za poslovne vede
Doba Fakulteta
Fakulteta za komercialne in poslovne
vede, Celje (stran 11)
Fakulteta za industrijski inženiring, Novo
mesto
Fakulteta za informacijske študije v
Novem Mestu (stran 27)
Fakulteta za medije
Fakulteta za organizacijske študije v
Novem mestu (stran 22)
Fakulteta za poslovne vede
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost
Fakulteta za poslovne in upravne vede

Fakulteta za tehnologije in sisteme,
Novo mesto (stran 30)
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Fakulteta za upravljanje, poslovanje
in informatiko, Novo Mesto (stran 25)
Fakulteta za uporabne družbene študije
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Fakulteta za zdravstvene vede, Novo
mesto (stran 25)
Gea College - Fakulteta za
podjetništvo (stran 21)
IBS Mednarodna poslovna šola
IEDC poslovna šola Bled
ISH – Fakulteta za podiplomski
humanistični študij
Mednarodna fakulteta za družbene in
poslovne študije
Mednarodna podiplomska šola Jožefa
Stefana
MLC - Fakulteta za management in
pravo Ljubljana (stran 12)
Šola za risanje in slikanje

Visokošolski zavod Fizioterapevtika
(stran 23)
Visoka gospodarska šola
Visoka poslovna šola Erudio
Visoka šola na Ptuju (stran 23)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem
Bled (stran 30)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo
Kranj
Visoka šola za računovodstvo in
finance (stran 28)
Visoka šola za upravljanje podeželja
Grm Novo Mesto (stran 30)
Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
(stran 26)
Visoka šola za trajnostni turizem Erudio
Visoka šola za storitve
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj
Gradec
Visoka zdravstvena šola v Celju
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AKTUALNO

Terciarna
izobrazba

postaja
norma
Mladi se vedno več odločajo za
visokošolsko izobraževanje, tako je
postala delovna sila v tem tisočletju
v državah EU ter članicah in partnericah Organizacije za ekonomsko
sodelovanje in razvoj (OECD) bolj
izobražena, kažejo podatki iz zadnje
publikacije Pogled na izobraževanje - Education at a Glance 2017, ki jo
OECD pripravi vsako leto.

Medtem ko je imela leta 2000 v EU več kot polo
vica mladih od 25. do 34. leta kot najvišjo stopnjo
izobrazbe dokončano srednjo šolo, terciarno izob
razbo pa le približno četrtina, imajo desetletje in
pol pozneje diplomo na visokošolski stopnji štiri
desetine mladih odraslih v EU. Trend rasti deleža
terciarno izobraženih mladih odraslih se močno
kaže tudi v Sloveniji, kjer je delež visokošolsko
izobraženih v letu 2016 celo nekoliko presegel
povprečje EU.

S fakulteto v Sloveniji 71 %
višji zaslužek kot s srednjo šolo

Odraslim z visokošolsko stopnjo izobrazbe se nji
hova investicija v izobraževanje obrestuje: njihova
stopnja zaposlenosti med članicami in partneri
cami OECD je za 10 odstotnih točk višja in v pov
prečju zaslužijo 56 odstotkov več kot tisti, ki imajo
dokončano le srednješolsko izobrazbo. V Sloveniji
je ta razlika še višja, in sicer terciarno izobraženi za
služijo 71 odstotkov več.
Terciarno izobraženi so tudi prvi, ki okrevajo po go
spodarskih padcih. Stopnje zaposlenosti mladih
odraslih z visokošolsko izobrazbo so se v evrop
skem povprečju že vrnile na raven pred recesijo,
medtem ko stopnje zaposlenosti tistih, ki nimajo
dokončane srednje šole, še vedno zaostajajo.
Za odrasle z visokošolsko stopnjo izobrazbe je
tudi manj verjetno kot za njihove manj izobraže
ne kolege, da trpijo za depresijo. Pri preprečevanju
depresije igra izobraževanje pomembno vlogo
skupaj z večjo stopnjo zaposlenosti.
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Stopnja zaposlenosti
odvisna tudi od vrste študija

Visokošolska izobrazba prinaša več

V povprečju je v članicah in partnericah OECD
stopnja zaposlenosti terciarno izobraženih okoli
85 odstotkov, razlikuje pa se po področjih študija.
Med brezposelnimi je večji delež tistih s končanim
študijem s področij umetnosti, humanistike in druž
benih ved kot pa tistih, ki so končali denimo študij
na področju informacijsko-komunikacijskih tehno
logij ali tehniških ved, proizvodnje in gradbeništva.
Leta 2015 je v Sloveniji približno tretjina tistih, ki
so se prvič vpisali v program terciarnega izobra
ževanja, izbrala študij s področja naravoslovja,
tehnologije, tehnike in matematike, kar Slovenijo
uvršča med prvo peterico držav, v katerih je študij
s teh področij najbolj privlačen za vpis. Pred njo so
Nemčija, Estonija, Finska in Mehika. V povprečju
EU pa se je za študij s teh področij odločila približ
no četrtina študentov.
Tako kot drugje po Evropi pa so tudi v Sloveniji
ženske na teh področjih študija podpovprečno za
stopane, saj jih je tu manj kot tretjina. Ženske sicer
tako v Sloveniji kot tujini prednjačijo na študijskih
programih s področja izobraževanja.

Delež tujih študentov
pri nas podpovprečno nizek

V Evropi je vse bolj priljubljen študij izven meja
domovine, a Slovenija za tuje študente očitno

Odrasli s terciarno izobrazbo
(v primerjavi s tistimi s sekundarno)

Imajo večjo
zaslužijo
manj pogosto
verjetnost zaposlitve
56 % več
trpijo za
(84 % v primerjavi
depresijo
s 74 %)
Vir: Education at a Glance 2017

ni najbolj priljubljena. Delež tujih študentov, ki
so se leta 2015 vpisali na študij v Sloveniji, je
bil le triodstoten. To je daleč pod povprečjem
EU, kjer je tujih študentov med prvič vpisanimi
12 odstotkov.
Primerljivo nizke deleže tujih študentov med
na novo vpisanimi s Slovenijo imajo Italija, Li
tva, Poljska, Norveška in Portugalska pa tudi
ZDA, medtem ko je na vrhu lestvice Luxem
bourg s 45-odstotnim deležem, sledita pa
Nova Zelandija in Velika Britanija z okoli petino
tujih študentov.

50 %

Trend rasti
deleža
terciarno
izobraženih
mladih
odraslih

40 %

30 %

20 %

Slovenija
2000

2005

2010

2015

2016

EU

Delež terciarno izobraženih med 25. in 34. letom starosti v Sloveniji in v povprečju 22 držav EU, ki so hkrati
članice OECD. Vir: Education at a Glance 2017

Študijska področja z največ zanimanja
6%
9%

6%

20 %

5%
23 %

8%
8%
9%

Slovenija

8%

Povprečje 22 držav EU

21 %

15 %

10 %
15 %
8%

5%

11 %

13 %

Prvič vpisani v terciarno izobraževanje v letu 2015 po področjih študijskih programov v Sloveniji oziroma v
povprečju 22 držav EU, ki so hkrati članice OECD. Vir: Education at a Glance 2017

Izobraževanje
Umetnost in
humanistika
Družbene vede,
novinarstvo,
informatika
Poslovna
administracija in pravo
Naravoslovne vede
matematika, statistika
Informacijske in
komunikacijske
tehnologije
Tehniške vede,
proizvodnja in
gradbeništvo
Zdravstvo in sociala
Drugo

OSEBNA RAST
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korakov do izbire

prave fakultete

Kaj študirati? Kaj bi najraje počel/a v življenju? Katero delo me osrečuje?
To so vprašanja, ki se porajajo v glavi vsakega srednješolca. Odločitev o
študiju je ena najpomembnejših življenjskih odločitev, saj opredeljuje
smernice za prihodnost. Vse znanosti na svetu se razvijajo in rojevajo se
nove, kar pomeni, da je na izbiro vedno več študijskih možnosti. A kako
se na začetku karierne poti odločiti, katera je tista prava.

Menim, da se mora proces izbire vrste študija začeti
na drugi strani, in sicer na cilju.
Cilj po koncu fakultete je zaposlitev in zaposlitev
predstavlja kar dobršen del naših dni, zato je po
membno, da smo pri delu, ki ga opravljamo, srečni.
Življenjski cilji so za vsakogar različni, zato je še toliko
bolj pomembno, da pomembne življenjske odlo
čitve sprejemate sami, na podlagi svoje vizije priho
dnosti. A včasih pred odločitvijo za študij še ni jasno,
kaj bi v življenju radi počeli ali kako naj bo videti tista
slika prihodnosti.
Vaši talenti, hrepenenja in pričakovanja okolice
močno vplivajo na to, katere fakultete pridejo v ožji
izbor. Kaj hitro pa se zgodi, da tista prava fakulteta
izpade iz ožjega izbora, ker nanjo niti ne pomislite.
Zato je pomembno, da se zavedamo, kaj so najpo
gostejše napake pri izbiri fakultete.

Oziranje na trenutno stanje

Študiral/a bom to, kar mi gre dobro od rok in kar
rad/a počnem, je največkrat izhodišče, ki je te
meljna usmeritev pri izbiri študija. A naj opozo
rim, da študija in kasnejšega dela ne gre izbirati
izključno po tem kriteriju. Trenutno ste stari 18
do 19 let in zagotovo vas veselijo drugačne stvari
in ste dobri v drugih stvareh, kot ste bili, ko ste
bili stari 13 oziroma 14 let. Izbira fakultete je zre
lostna izbira in od vas zahteva pogled naprej. V
času študija se boste še dodatno razvijali in od
raščali, zato namesto tega, kar radi počnete in v
čemer ste dobri sedaj, pomislite, v čem bi želeli
biti dobri ali pa kaj vam je na splošno zanimivo na
svetu in tega še ne znate.

Cona udobja

Starejši ko boste, bolj boste
v stiku s tem izrazom. Ali
boste silili v cono udobja ali
pa boste želeli pobegniti iz
nje. Cona udobja se začne z
lastno posteljo in okoljem,
ki smo ga navajeni. Mnogi

pri izbiri študija storijo napako in izberejo študij
blizu doma ali pa študij, ki ga izberejo prijatelji.
Čas je, da življenje postavite na svoje lastne tirni
ce in ga oblikujete po svojih načelih. Izbira študija
naj torej temelji na znanju in tem, kar želite posta
ti, in ne na coni udobja.

Odločanje na
podlagi pričakovanj okolice

Na izbiro fakultete zagotovo vpliva tudi okolica,
predvsem starši, zato je težko izklopiti ta vpliv.
Starši vedno želijo le eno, in to je najboljše za svo
jega otroka. Vendar izbira študija nikoli ne sme
biti izbira staršev. Ko se otrok odloča za fakulte
to, starši nehote podoživijo svoje lastne notranje
boje iz časa, ko so sami imeli možnost izbire ali iz
bire niso imeli. A časi so bili drugačni in časi bodo
drugačni. Vi ste kreatorji drugačnega jutri. Zato se
vprašajte, katera znanja potrebujete, da bo svet
tak, kot si ga želite.

Prvi pogoj v iskanju
fakultete je, da najdete sebe

Vsaka odločitev, ki jo boste sprejeli, bo vaša in
vi boste tisti, ki boste njene posledice čutili vsak
dan, zato je izbira fakultete odločitev, ki ji gre na
meniti malo več časa. Da bo odločitev, ki bo vpli
vala na vaš vsakdan, prava, morate najprej opravi
ti pogovor z osebo, ki vam je najbolj pomembna.
S samim seboj. Naredite si seznam svojih veščin,
znanj, interesov, hobijev in izkušenj. Ta seznam
vam bo dal vpogled v to, kakšna področja dela
vam ustrezajo. Ko boste nadaljevali pogovor s
samim seboj, se vprašajte, kaj vam je zares po
membno v življenju, kaj
vam daje energijo in kaj
Študij, ki vam bo
pisan na kožo in s
vam jo jemlje, brez česa
katerim boste pridobivali
si ne predstavljate življe
znanja, ki jih želite, bo
nja. Razmislite tudi o svo
minil z manj stresa in
jih karakternih lastnostih
vam dal temelje za
in prepoznajte pri sebi, ali
dobro kariero.
ste odločni ali hitro od

Maša Ribnikar,

coach za razvoj in uspeh
www.coaching4me.si

nehate, ste previdni ali raje tvegate, ste družabni
ali vam je vaša družba dovolj. Vaša prepričanja,
vrednote in osebne lastnosti vam bodo ponudili
odgovor na to, kako se lotevate dela, kako se soo
čate z izzivi in tudi, kaj je tisto, kar vas najbolj žene.
Na enem mestu boste tako dobili seznam svojih
potencialov, ki jih že poznate in verjetno tudi ne
kaj takšnih, ki jih boste prvič spoznali.
Študij, ki vam bo pisan na kožo in s katerim bos
te pridobivali znanja, ki jih želite, bo minil z manj
stresa in vam dal temelje za dobro kariero.

Kako torej izbrati tisto pravo?
Kot odgovor na to vprašanje vam
predstavljam 7 korakov do izbire prave
fakultete. Odgovorite si na spodnja
vprašanja in se odločite pravilno.
1. korak: Kako želim, da bo videti moj
delovni dan čez 10 let?
2. korak: Katere moje lastnosti, dosežki
in pristopi k delu želim, da se
spoštujejo?
3. korak: Koliko prostega časa
potrebujem oziroma bom
potreboval/a?
4. korak: Kateri poklici mi omogočajo
izražanje mojih znanj in lastnosti in
mi hkrati omogočajo dovolj prostega
časa?
5. korak: Kakšen potencial imajo ti
poklici v prihodnosti? Kakšna je
možnost zaposlitve?
6. korak: Kakšno izobrazbo potrebujem
za te poklice?
7. korak: Katera fakulteta mi omogoča
pridobitev ustrezne izobrazbe?

revija Študent
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Kako dobro poznam

samega sebe?
Gospodarske družbe največkrat ob koncu ali začetku
leta opravijo inventuro sredstev, ki jim jo predpisuje zakon. Pred začetkom karierne poti je čas, da naredimo
inventuro osnovnih »sredstev« tudi s samim seboj. Ko
načrtujemo prihodnost, najprej opravimo inventuro
preteklosti.

Kako opraviti popis?

Z različnimi postopki samoocenjevanja in samorefleksije lahko pridemo
do odgovorov kakšni smo, kaj znamo in kaj nas zanima. Z boljšim pozna
vanjem samega sebe, lastnih interesov, sposobnosti, značilnosti si boste olaj
šali odločitev o izbiri študija.
Za dobro oceno samega sebe si moramo vzeti čas, uporabiti različne vire in
metode. Ne delajte inventure, ko ste slabo razpoloženi, razočarani, zaskrblje
ni ali vas preganjajo čas in obveznosti. Ne pričakujte, da boste realno oceno
dobili, če se boste lotili dan pred rokom za vpis na fakulteto. Včasih je stvari
treba prespati.
Kadar ocenjujemo samega sebe, smo pogosto preveč subjektivni. Svojo oseb
nost vrednotimo skozi lastne oči, pri tem pa smo lahko preveč ali premalo
samokritični. Na voljo imamo različne ocenjevalne teste in vprašalnike, ki
nam pomagajo pridobiti objektivno oceno o lastnih sposobnostih, vedenju in
osebnostnih lastnostih. Dobljene rezultate je smiselno natančno proučiti, še
posebej kadar prihaja do velikega neskladja med našo oceno in oceno instru
menta. Predlagam, da na koncu opravite še pogovor z osebami, ki vas dobro poznajo. Okolica nas lahko zaznava drugače, kot vidimo sami.

Samoocena in
samorefleksija
Pripomočki in napotki za samooceno

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj spletnih pripomočkov in metod, ki vam
bodo pomagali pri ocenjevanju in refleksiji. Priporočam, da svoja razmišljanja
in rezultate skrbno zapisujete in hranite ter jih povlečete na plano, ko boste
pred izzivom iskanja prve zaposlitve.

SWOT samoanaliza osebnosti:
Za lažje razumevaje in prepoznavanje vrednot, spodobnosti, intere
sov, izkušenj in poklicnih nagnjenj si lahko pomagate s SWOT analizo
osebnosti (Brečko, 2006). S tovrstno analizo prepoznate svoje pred
nosti, pomanjkljivosti, nevarnosti ter izzive in priložnosti. Vprašanja
pri prednostnih in pomanjkljivostih se nanašajo na vašo osebnost, pri
priložnostih in nevarnostih pa upoštevajte trenutne razmere na trgu
dela ter napovedi zaposlovanja.
PREDNOSTI
• Katere so moje prednosti?
• Kje sem močen?
• Kje sem že dosegel rezultate?

POMANJKLJIVOSTI
• Katere so moje šibke strani?
• Česa ne zmorem?
• Česa se moram še naučiti?

PRILOŽNOSTI
• Kje so moje priložnosti in izzivi?
• Kaj je zame izziv?
• Katere so moje vrednote?

NEVARNOSTI
• Kje so moje meje?
• Katere nevarnosti prežijo name?
• Kaj se zgodi, če sprejmem določeno
rešitev?

Kaj ocenjujem?
Kakšen sem?

Kaj znam?

Kaj me zanima?

OSEBNOSTNE LASTNOSTI
• Katere lastnosti me najbolj
opišejo?
• Na katere lastnosti sem najbolj
ponosen?
• Katere lastnosti želim spremeniti?

VREDNOTE
• Kaj mi je v življenju res
pomembno?
• Za kaj si vedno prizadevam?
• Čemu trenutno posvečam
največ časa?

SPOSOBNOSTI
• V čem sem dober?
• Katere so moje najmočnejše
veščine?
• Katera dela in naloge sem
sposoben samostojno opraviti?

INTERESI
• Kaj me veseli?
• V kaj sem pripravljen vlagati čas
in energijo?
• Kaj mi predstavlja izziv?
• Čemu dajem prednost?

MOTIVI
• Kaj me motivira?
• Za kakšne aktivnosti vedno
najdem motivacijo in zakaj?

DELOVNI STIL
• Kakšne značilnosti dela so mi
pomembne?
• V kakšni vlogi se najbolje
počutim?
• Imam raje raznoliko ali
monotono delo?
• Sem sodelovalen ali raje delam
sam?
• Sem odprt za spremembe?

IZKUŠNJE
• S čim vse sem se ukvarjal in
katera znanja in veščine sem
pridobil?
• Kaj so moji največji dosežki?

HOBIJI
• S čim se ukvarjam v prostem
času?
• Kaj je tisto, kar najraje počnem?
• Kaj bi še rad počel, če bi imel
več časa oziroma vire, ki bi mi
to omogočali (npr. finančna
sredstva)?
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Spletni pripomoček za
načrtovanje kariere E-svetovanje:
www.esvetovanje.ess.gov.si
Oblikovali so ga na Zavodu RS za zaposlovanje. Na povezavi
najdete koristne povezave do brezplačnih spletnih vprašalnikov:
• vprašalnik osebnostnih lastnosti,
• vprašalnik za samooceno kompetenc,
• vprašalnik lastnosti in motivov in
• vprašalnik delovnih stilov.

Interesni tipi po Hollandu
Psiholog John L. Holland je raziskoval odnose med osebnostnimi tipi in delovnimi
okolji. Po njegovih rezultatih lahko ljudi glede na interese razdelimo v 6 interesnih
tipov, prav tako pa lahko v 6 tipov razdelimo poklice oziroma delovna okolja.
Preberite vseh šest opisov Hollandovih tipov osebnosti. V nadaljevanju izberite tri, ki
najbolj opišejo vas in vaše interese. Tip, ki ga boste izbrali, je zgolj vaša ocena. Prave
rezultate dobite, če izpolnite Hollandov interesni vprašalnik preko Centra za psihodi
agnostična sredstva ali Zavoda RS za zaposlovanje.

REALISTIČNI TIP (R)

Interesni vprašalnik
Kam in kako:
www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako
Ta vprašalnik uporabljajo na Centrih za informiranje in poklicno
svetovanje ter šolah. Vprašalnik na podlagi interesov in veščin
posamezniku predlaga seznam zanj primernih poklicev. Uporaba
vprašalnika je brezplačna.

Lestvica vrednot:
Na spletu ali v katerem od priročnikov najdite seznam vrednot.
Vzemite pisalo in se za vsako vrednoto vprašajte, ali vam veliko
pomeni. Vaš seznam naj na koncu obsega od 5 do 10 vrednot.
Na koncu vrednote razvrstite od najpomembnejše do najmanj
pomembne.
Kako določite najpomembnejšo?
Izbrane vrednote vpišite vodoravno v kvadratke vrednota 1x,
vrednota 2x, vrednota 3x do vrednote nx. V enakem zaporedju
vrednote zapišite še navpično v kvadratke vrednota 1y, vrednota
2y, vrednota 3y do vrednote ny. Primerjajte med seboj vrednoto 1x
z vrednoto 2y in se vprašajte: »Ali mi je med vrednotama 1x in 2y
vrednota 1x pomembnejša?« Če vam je vrednota 1x pomembnejša,
v stolpec zapišete DA. Če vam je pomembnejša vrednota 2y, zapišete
NE. Istih vrednot med sabo ne primerjajte. Vrednota, ki bo imela v
koloni največ DA-jev, je za vas najpomembnejša.

Prednost dajete praktičnim in konkretnim dejavnostim, ki vsebujejo siste
matično ravnanje s predmeti, orodji, stroji ali živalmi ter čutite odpor do razi
skovalnih, socialnih in terapevtskih dejavnosti. Razvite imate ročne, tehnične,
mehanske spretnosti in interese.
Poklici: električar, kmet, brusilec, kovinar, voznik tovornjaka, inženir
strojništva …

RAZISKOVALNI TIP (I)
Prednost dajete znanstvenim in intelektualnim dejavnostim, ki omogočajo
raziskovanje fizikalnih, bioloških in kulturnih pojavov, da bi jih razumeli. Manj
ste naklonjeni socialnim in ponavljajočim dejavnostim. Radi opazujete, se
učite, raziskujete, analizirate, interpretirate podatke, ocenjujete in rešujete
probleme.
Poklici: lekarnar, kriminalistični inšpektor, kemijski laborant, odvetnik, eko
nomski analitik, programer, sociolog, zdravnik travmatolog …

UMETNIŠKI TIP (A)
Prednost dajete dejavnostim, ki nudijo možnost svobodnega in ustvarjalne
ga izražanja. Ustreza vam delo v nestrukturiranem in fleksibilnem okolju, kjer
lahko uporabljate domišljijo, intuicijo in kreativnost. Sistematično in urejeno
okolje vam ni domače. Razvite imate zmožnosti na področju jezika, glasbe,
igre, manjka vam uradniških in poslovnih zmožnosti.
Poklici: igralec, restavrator, režiser, industrijski oblikovalec, solopevec, dekora
ter, arhitekt, slikar …

SOCIALNI TIP (S)
Prednost dajete dejavnostim, ki vključujejo delo z ljudmi. Z ljudmi radi delate
z namenom informiranja, nudenja pomoči, treninga in razvoja. Radi delate
v skupini, ste komunikativni. Čutite odpor do nedvoumnih, sistematičnih in
urejenih dejavnosti, ki vključujejo delo s stroji, orodji in materiali.
Poklici: glavna sestra, učitelj, varnostnik, komunikolog, cenilec nepremičnin,
šolski psiholog, socialni delavec, zgodovinar, filozof, novinar, zdravnik …

PODJETNIŠKI TIP (E)
Primer: Oseba izbere vrednote: zdravje, kariera in denar. V tabelo
zapiše: v 1x in v 1y= zdravje, v 2x in v 2y = kariera, v 3x in v 3y =
denar. Razlaga stolpcev: Prvi stolpec - osebi je zdravje pomembnejše
od kariere in denarja. Drugi stolpec - osebi kariera ni pomembnejša
od zdravja, kariera ji je pomembnejša od denarja. Tretji stolpec - osebi
denar ni pomembnejši ne od zdravja ne od denarja.
Osebi je najpomembnejša vrednota zdravje.

Prednost dajete dejavnostim, kjer gre za delo z ljudmi v smislu vodenja, vpli
vanja, prepričevanja drugih, da bi dosegli organizacijski ali ekonomski cilj.
Osredotočeni ste na cilj, brez posvečanja pozornosti malenkostim. Čutite
odpor do podrobnega opazovanja, simboličnih in sistematičnih dejavnosti.
Usmerjeni ste na aktivnosti, ki zadevajo nove projekte ali posle. Uživate pri
organiziranju in odkrivanju novih kombinacij virov (ljudi, denarja) in dela.
Poklici: vodja gradbišča, orodjarski mojster, trgovski potnik, menedžer, ko
mentator, direktor turističnega podjetja …

1x

2x

3x

1y

/

NE

NE

KONVENCIONALNI TIP (C)

2y

DA

/

NE

3y

DA

Prednost dajete dejavnostim, ki vključujejo nedvoumno, urejeno in siste
matično delo s podatki. Čutite odpor do dvoumnih, neurejenih, svobodnih,
raziskovalnih in nesistematičnih dejavnosti. Osredotočeni ste na detajle, radi
sledite navodilom drugih in sistematičnim načrtom.
Poklici: računovodja, gradbeni inšpektor, bibliotekar, vnašalec podatkov v
računalnik, referent za promet …

sum DA 2

DA

/

1

0
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Skupnost višjih strokovnih šol
Republike Slovenije
Z VIŠJO ŠOLO DO ZAPOSLITVE

Višješolski študij

Vsi višješolski študijski programi so modularno
zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem
kreditnem sistemu s 120 KT po ECTS. Kreditni sis
tem omogoča študentom prehodnost med mo
duli in po končanem študiju uveljavljanje prido
bljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.
Kar 40 odstotkov ali 800 ur študijskega programa
zajema praktično izobraževanje v podjetjih.

Praktičnost in visoka zaposljivost

Preko praktičnega izobraževanja, aplikativnih
seminarskih in projektnih nalog med študijem
ter zaključne diplomske naloge se študenti uva
jajo v delovne procese v posameznih podjetjih

in lahko po zaključku izobraževanja nemudoma
začnejo z delom. Pri praktičnem izobraževanju
študenti pridobivajo pomembne delovne izku
šnje, hkrati pa je to tudi priložnost za predstavitev
bodočim delodajalcem. Predavatelji, ki prihajajo
iz gospodarstva in ta neposreden stik višjih šol
z gospodarstvom prinaša pomembne informa
cije o pričakovanjih in potrebah gospodarstva.
Višješolski diplomanti so visoko zaposljivi in kon
kurenčni na trgu dela, saj so študijski programi
praktično naravnani, prav tako pa omogočajo
tudi mednarodne izkušnje.

Mednarodne izkušnje

Študenti višjih strokovnih šol lahko opravljajo

ROK
Objava razpisa za vpis na vispris@guest.arnes.si, www.mizs.gov.si. do 1. februarja 2018
Informativni dan na višjih strokovnih šolah.

9. in 10. februar 2018

Višješolska prijavna služba sprejema prijave na razpis za vpis na
1. roku, e-obrazec je dostopen na vispris@guest.arnes.si, se nati
sne, obvezno podpiše in izpolnjen pošlje priporočeno po pošti
na naslov Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba,
Pot na Lavo 3000 Celje.

od 9. februarja do 8. marca
2018

Višješolska prijavna služba sprejema prijave na razpis za vpis na
2. roku. Postopek prijave je enak kot na 1. roku (glej zgoraj).

od 27. avgusta
do 31. septembra 2018

študij oziroma praktično izobraževanje v tujini v
okviru Erasmus+ programa za mobilnost. Tako
lahko pridobijo neprecenljive življenjske izkušnje
in specifične spretnosti, se prilagodijo potrebam
evropskega trga dela in spoznajo ali izboljšajo ra
zumevanje kulture države gostiteljice.

Kakovost

Več kot 20 let je naše vodilo odličnost v izobra
ževanju, kar najbolje dokazujejo mnoge uspešne
zgodbe višješolskih diplomantov. Prepoznavni
smo v mednarodnem prostoru, aktivni člani v
Evropskem združenju institucij v visokem šolstvu
EURASHE in izjemno uspešni pri številnih evrop
skih projektih, s pomočjo katerih spodbujamo
razvoj višješolskega izobraževanja.

PRIDRUŽITE
PRIDRUŽITE
PRIDRUŽITE
SESE
ŠTEVILNIM
ŠTEVILNIM
SE
ŠTEVILNIM
USPEŠNIM
USPEŠNIM
USPEŠNIM
DIPLOMANTOM!
DIPLOMANTOM!
DIPLOMANTOM!
PRIDRUŽITE
SE
ŠTEVILNIM
USPEŠNIM
DIPLOMANTOM!
1.12.
= 12.
13.
februar
do
8.
marec
PRIJAVA
PRIJAVA
PRIJAVA
1.PRIJAVA:
1.
ROK
ROK
1. =ROK
=ROK
12.
=FEBRUAR
FEBRUAR
FEBRUAR
DO
DO
8.DO
8.
MAREC
MAREC
8. MAREC

PRAKTIČNOST
PRAKTIČNOST
PRAKTIČNOST
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TUJINA
TUJINA
TUJINA

www.skupnost-vss.si
www.skupnost-vss.si
www.skupnost-vss.si
www.skupnost-vss.si

KAKOVOST
KAKOVOST
KAKOVOST
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FKPV - Fakulteta, ki ponudi več!
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) je zasebna fakulteta z več kot 4.770 diplomanti na
6 lokacijah po Sloveniji in uspešno deluje že 13. leto.

Študentje kot prednosti fakultete izpostavljajo
praktično naravnanost programov, osebni odnos
predavateljev in fleksibilnost ter prijaznost zapo
slenih v strokovnih službah.
• Postani diplomant študijskega programa KOMERCIALA … in opravljal boš visoko
strokovno delo in naloge s področja komer
cialnega poslovanja – nabava, skladiščenje,
transport in logistika, marketing, prodaja in

Študenti vključeni v
znanstvenoraziskovalno delo

Na fakulteti študente vključujejo v raziskovalne
projekte, kot sta Develloping skills for future
jobs in Po kreativni poti do praktičnega znanja.
Študentje tudi brezplačno sodelujejo na med
narodni znanstveni konferenci, ki jo organizira
jo vsaki dve leti, na njej lahko debatirajo s pri
znanimi raziskovalci in strokovnjaki z različnih
področij. Skupaj z mentorji se lahko študentje
udeležijo raznih tekmovanj v Sloveniji in tujini.
Fakulteta programe oblikuje v sodelovanju z
okoljem in študente izobražuje za tista dela, ki
jih okolje potrebuje. Na predavanja pogosto
vabijo goste iz poslovne prakse, študentje pa
večkrat opravijo študijske obiske v podjetjih.

obračun poslovanja, tržne in poslovne ra
ziskave ter analize. Prav tako boš lahko vodil
poslovanje, strokovna opravila in zaposlene
v organizaciji ali organizacijski enoti.
• Postani diplomant študijskega programa
POSLOVNA INFORMATIKA … in obvlado
val boš znanje s področja poslovne infor
matike, poslovnih informacijskih sistemov
in omrežij ter ga znal aplicirati v delovanje
posamezne organizacije in okolja.

Že v času fakultete vpis
v Karierni center

V zadnjih letih so na fakulteti vzpostavili e-učil
nico, informacijsko tehnologijo pa uporabljajo
v pedagoškem procesu.
Po koncu študija spremljajo razvoj poklicne ka
riere diplomantov, študent pa se lahko že v času
študija vpiše kot iskalec zaposlitve ali prakse v
njihovem Kariernem centru. Študente usmerjajo
pri izbiri študijskih vsebin, pri pridobivanju prak
tičnih izkušenj in pripravi na zaposlitev. V okviru
fakultete deluje tudi Alumni klub.
Več zanimivosti o Fakulteti za komercialne
in poslovne vede si lahko preberete na
• bit.ly/st-fkpv

• Postani diplomant študijskega programa
TURIZEM … in zaposlil se boš lahko v organi
zacijah s širšega področja turizma, v turističnih
agencijah, hotelih, wellnessu ali kot organiza
tor prireditev, sejmov, kongresov, festivalov,
igralništva, športa ipd. Sposoben boš opravlja
ti tudi lastno podjetniško dejavnost, povezano
s turističnimi storitvami.
• Postani diplomant študijskega programa
VARNOSTNI MENEDŽMENT ... in zaposlil se
boš lahko na področju varovanja in zaščite inte
lektualne lastnine, osebnih in tajnih podatkov,
poslovnih skrivnosti, računalniškega omrežja, po
slovnega informacijskega sistema, konkurenčnih
prednosti, varovanju in zaščiti okolja ter varovanju
ugleda in dobrega imena gospodarske družbe.

Informativna točka

FKPV, Lava 7, Celje
• www.fkpv.si • dodiplomski@fkpv.si • 03 428 55 56 •

Informativni dan

• 9. 2. 2018 ob 10.00 (v Celju) in 16.30 v Celju,
Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti
in Slovenj Gradcu.
• 10. 2. 2018 ob 10.00 v Celju, Ljubljani, Mariboru,
Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.

PRIDRUŽI SE NAM NA

INFORMATIVNIH
DNEVIH!
9. 2. 2018

ob 10:00 (Celje) in
ob 16:30

10. 2. 2018
ob 10:00

CELJE ■ LJUBLJANA ■ MARIBOR ■ NOVA GORICA ■ MURSKA SOBOTA ■ SLOVENJ GRADEC
revija Študent
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MLC Fakulteta za

management in pravo Ljubljana
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je moderna
institucija, ki podjetnim nudi izobraževanje, prepleteno z vsebinami
in veščinami, na katerih bo temeljila industrija prihodnosti. Prednost
študija je medgeneracijski transfer znanja in individualni pristop.

Študij ob reševanju
poslovnih problemov iz prakse

Študij poteka ob spoznavanju poslovnih proble
mov iz prakse in sodobnih načinov njihovega
reševanja, tako študenti dobijo praktično znanje
podjetniškega prava, managementa, vodenje
in informacijsko-komunikacijske tehnologije za
potrebe podjetništva. Študij je s prakso povezan
preko ekskurzij in vabljenih predavateljev uspeš
nih managerjev oziroma podjetnikov.
Raziskovalno delo temelji na razvojnih projektih
za poslovne partnerje in podjetja, v okviru katerih
se rešujejo aktualna razvojna vprašanja podjet
ništva. Mednarodne raziskave potekajo v part
nerstvu s tujimi univerzami in instituti. Izpostavili
so uspešno partnerstvo s podjetjema BISNODE,
ki se ukvarja s poslovno analitiko, in SAP (System
Analysis and Program Development), ki je eno od
vodilnih podjetij na področju poslovnih aplikacij.
Študentje tako pridobijo certifikat o usposoblje
nosti za delo na programski opremi SAP in certi
fikat za uporabo poslovne analitike v razvojne in
marketinške namene.

Magistrski program Management in
poslovno pravo

V letošnjem študijskem letu so pričeli z izvajan
jem magistrskega programa Management in
poslovno pravo. Posebej je prilagojen za vse, ki se
bodo srečevali s problemi vodenja in podjetniš
kimi pravnimi problemi, pa s pravnimi vprašanji
in problemi managementa še niso bili seznanjeni
v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program
se tako vpisujejo poleg diplomantov poslovnih
in pravnih ved tudi diplomanti tehničnih, filozof
skih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih,
umetniških, športnih in drugih programov.

Edinstveni pogoji za edinstvene dosežke

Fakulteta temelji individualnem odnosu s štu
dentom in zagotavlja visoko stopnjo prilagajanja
študija posameznikovim življenjskim okolišči
nam. V partnerstvu z vodilnimi institucijami nudi
certificirana izobraževanja tudi za vse, ki že imajo
pridobljeno visokošolsko izobrazbo, posebej obli
kuje ponudbo specifičnih znanj za preskok v nas

Vabljeni k vpisu v študij na

MLC Fakulteto za management in pravo Ljubljana vsi:
• ki ste podjetni, vztrajni in želite
odstopati od povprečja.
• ki vas zanimajo izzivi prihajajoče
digitalizacije - Industrije 4.0.
• ki se zavedate, da se investicija
v znanje najbolj izplača!
www.mlcljubljana.com, info@mlcljubljana.com; tel. št.: (0)59 047 920.
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tajajoče modele digitalnega poslovanja in s tem
povezana pravna ter managerska znanja. Štu
dentje pridobijo kar največ praktičnega znanja
podjetniškega prava, managementa in vodenja
ter praktičnih znanj za potrebe podjetništva. Na
ta način ustvarjajo dobro usposobljene poslov
neže, poznavalce analitike in spletnega marke
tinga ter uspešne vodje.
Če ste po svoji naravi podjetni in vztrajni, si želite
izzivov in se zavedate, da so investicije v znanje
vseživljenjski proces, ki daje najvišje donose, je
MLC Fakulteta za management in pravo Ljublja
na prava izbira za vas!
Več zanimivosti o MLC Fakulteti za management in
pravo Ljubljana si preberite na • bit.ly/st-mlc

PREDSTAVITEV

Zakaj vas vabimo na

humanistiko v Koper?
Ker smo še vedno mladi in zagnani; prepoznavni smo po odprtem, neposrednem in odkritem odnosu
med študenti in učitelji, naše študijske skupine so majhne, kar študentom omogoča boljši razvoj lastnih
interesov, omogočamo jim redno sodelovanje v okviru projektnega dela in več študijske prakse. Fakulteta
se je v prostoru uveljavila kot pomemben generator znanja, ki bogati okolje s humanističnimi vsebinami,
znanjem in dogodki.

Študenti v okviru študija spoznavajo in razisku
jejo družbe in okolje preteklosti, da razumejo in
vrednotijo kompleksnost sedanjosti in se pripra
vijo na izzive prihodnosti. Oblikujemo razgleda
ne in kritične posameznike, ki znajo in zmorejo
kritično in samostojno razmišljati, prepoznati
probleme in izzive sodobne družbe, okolja, pla
neta, se opredeljevati do njih in, kar je najpo
membneje, iskati ustrezne rešitve za blagostanje
vseh prebivalcev planeta.
Na oddelkih jezikoslovja širijo znanje italijanskega,
angleškega, francoskega in slovenskega jezika, os
vojijo znanja španskega, ruskega ali kitajskega jezika
in si odpirajo poti v sodoben svet medkulturnosti.
Odlično sodelujemo z inštitucijami, ki nudijo štu
dentom praktične izkušnje – Park Škocjanske jame,
Italijanska skupnost, Arheološki park Simonov zaliv,
Pokrajinski muzej Koper, Inštitut za raziskovanje Kra
sa ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika ZRC
SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino ter Slovenski
etnografski muzej so le nekateri od njih.
Naša mednarodna vpetost je prepoznavna s
članstvom v Unesco Unitwin mreži za podvodno

Šolanje v večkulturni Istri, ekskurzije
tudi po Evropi

Na fakulteti za humanistične študije programe
izvajajo v večkulturni slovenski Istri, kar je po
membno za njihove programe s širšega pod
ročja kulture, od zgodovine do jezikov. Hkrati
to nudi tudi možnost preživljanja prostega časa
ob morju. Prednost študija na fakulteti je tudi
vključevanje raziskovalnega dela v študij ter
poudarek na terenskih vajah in strokovnih ek
skurzijah po Sloveniji in Evropi.
Pripravljajo skupen pedagoški študijski pro
gram z več smermi, ki omogoča poučevanje na
šolah na več področjih hkrati. Med novostmi je
tudi nadgradnja interdisciplinarnega sodelo
vanja s Fakulteto za turistične študije njihove

arheologijo, Unescovi katedri za svetovno dediš
čino in muzeologijo ter številnimi Erasmus in Ce
epus sporazumi.
Trajnostni razvoj in sodobno gospodarstvo odpi

univerze, kjer ob obstoječem programu na dru
gi stopnji načrtujejo še prvostopenjskega na
področju kulturne dediščine in turizma.

Študentje aktivni v več društvih

Študentje so aktivni v več društvih, med drugim
organizirajo Humanistični maraton, geografi de
lujejo v Društvu mladih prijateljev geografije Ko
per, študentje kulturne dediščine in arheologije
pa v društvu DEDI. S svojimi prispevki lahko sode
lujejo v študentskem časopisu Humanistične pa
radigme, fakultetni reviji Studia Universitatis He
reditati, se udeležujejo študentskih okroglih miz.
Več zanimivosti o Fakulteti za humanistične
študije lahko preberete na • bit.ly/st-fhs

rata številne možnosti za široko razgledane posa
meznike, ki so drzni, prodorni in znajo prepoznati
ter razvijati svoje potenciale. In to so kompeten
ce naših diplomantov.

Univerza na Primorskem v Kopru

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
vabi k vpisu v dodiplomske in podiplomske programe:
1. stopnje - Arheologija, Geografija, Zgodovina, Italijanisitika,
Slovenistika, Medkulturno jezikovno posredovanje, Medijski študiji
2. stopnje - Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Zgodovina,
Italijanistika, Slovenistika, Jezikovno posredovanje in prevajanje,
Kulturni študiji in antropologija, Komuniciranje in mediji

Čakajo vas ustvarjano okolje, oseben pristop,
zanimive ekskurzije, raziskovalne in praktične izkušnje!

informativni dan:
9. in 10. 2. v Kopru

FH Š - s o do bn a in v štu d e nt a us m e r j e na f a k ult e t a !
revija Študent
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Študij kozmetike in velnesa na
Najti službo in poklic, ki nas bo veselil ter nas hkrati pripeljal do kruha,
je dandanes pravi izziv. Vsekakor moramo poslušati svoje srce in slediti
svojim sanjam, vendar pa smo včasih izgubljeni v naboru možnih del, ki
bi jih lahko opravljali in v njih uživali.

Kaj trg potrebuje?

Zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj se dogaja,
da je visoko izobražen in sicer dobro teoretič
no podkovan kader po zaključku študija težko
zaposljiv, kar daje prednost poklicem, ki so bolj
praktično zasnovani in temljijo na delovnih iz
kušnjah. Nedvomno sta takšna poklica tudi Višji
kozmetik in Organizator poslovanja v velneški
dejavnosti. Oba poklica temeljita na praktično
zasnovanem študiju s kar 800 urami pridoblejnih
delovnih izkušenj pri delodajalcih.
In le kje drugje bi bilo več potenciala za delo in
zaslužek, če ne ravno v lepoti, zdravju in dobre
mu počutju?!
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Kje se lahko zaposlim?

Diplomanti VSŠKV se zaposlujejo v lastni podjet
niški inciativi, v kozmetičnih in lepotnih centrih
ter salonih, velnesih, spa centrih, nutricionističnih
in fitnes centrih, kopališčih, savnah, centrih za
masažo in pedikuro, zdraviliščih, hotelih, domo
vih za ostarele, v operativno-svetovalnih ekipah,
ki skrbijo za zdravje in zdrav življenjski slog po

sameznikov in skupin, zlasti na področju športa,
znotraj turistične in bolnišnične dejavnosti, v
športnih in trgovskih centrih ter povsod tam, kjer
se zahteva usposobljenost pri vodenju, načrtova
nju, proizvodnji, trženju in prodaji kozmetičnih/
velneških izdelkov oziroma storitev.

Veselimo se vas!

VSŠKV je šola, ki se osredotoča na študente, saj
so ravno študentje in njihovo zadovoljstvo korak
k uspehu in znanju, s katerim bodo skrbeli tudi
za dobro počutje in zadovoljstvo drugih ljudi.
VSŠKV s široko mrežo uglednih delodajalcev,
s katerimi sodeluje, in številnimi obštudijskimi
dejavnostmi, ki jih študentom brezplačno po
nuja ves čas trajanja študija, skrbi za osebnostni
in profesionalni razvoj študentov in s tem tudi za
njihovo uspešno zaposlovanje po zaključku štu
dija. Dobrodošli!

V
S
Š
K
V

V

Napredne učne tehnike in pristopi
Potrebam trga dela prilagojeno znanje
Praktično znanje
Sproščeno učno okolje
Visokousposobljeni predavatelji
Individualna obravnava
Skrb za karierni razvoj
Pomoč pri iskanju zaposlitve
Konkurenčne cene šolnin
Brezplačne izvenštudijske aktivnosti

Višješolska študijska programa Kozmetika in
Velnes izvaja več višjih strokovnih šol, vendar
pa večina šol nima enotne strokovne in vsebin
ske usmeritve. VSŠKV nasprotno temu združuje
le sorodne in vsebinsko povezane programe s
področja lepote, dobrega počutja ter zdrave
ga in uravnoteženega življenjskega sloga ter
pri tem dosledno upošteva cilje EU projektov
Vital in Time-well, APHRO module izobraževan
ja in sodobne razvojne trende pri nas in po
svetu. Specialistična usmerjenost šole je goto
vo konkurenčna prednost, saj omogoča bolj
poglobljene odnose s stroko in s tem prilago
dljivost trgu dela in storitev. Konkurenčnost šole
pa se seveda odraža tudi v konkurenčnosti nje
nih diplomantov.

ŠK

Tempo življenja vpliva na to, da ljudje obiskujejo
velnes in spa centre ter kozmetične salone, saj se
je potreba po dobrem počutju in lepem izgledu
povečala. V nekaterih nekdaj izjemno perspektiv
nih branžah vlada obdobje krize, vendar na podro
čju lepote, zdravja in dobrega počutja še zdaleč
ni tako, saj sta danes posameznikova samozavest
in uspešnost v življenju nasploh povezana z vide
zom, s katerim smo zadovoljni, ter s počutjem, ob
katerem imamo zagon za nove izzive.

Kje se lahko šolam za
področje kozmetike in velnesa?

VS

Tempo življenja od nas zahteva skrb za
urejen videz, zdravje in dobro počutje

V
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01/ 5200 670
info@vskv.si
www.vskv.si

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes
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Postani vojak
Ste v odlični fizični sposobnosti in ne želite biti cel delovnik priklenjeni za pisarniško mizo? Dinamično delo,
aktivna vloga v dobro organiziranih skupinah in možnost osebnega razvoja so le nekatere prednosti poklica
vojaka v Slovenski vojski.

Slovenska vojska potrebuje za svoje delovanje
vsako leto nove vojake, da nadomestijo tiste, ki
so jo zaradi različnih vzrokov zapustili. Vsi, ki se
želijo zaposliti v Slovenski vojski, morajo pred
zaposlitvijo v enoti opraviti zahtevne izbirne po
stopke, da na koncu ostanejo res najboljši. Dva
izmed pogojev za zaposlitev sta tudi, da mora
biti kandidat telesno in psihično sposoben za
poklicno opravljanje vojaške službe ter imeti
ustrezno izobrazbo. Slovenska vojska nudi šte
vilne programe.

Prostovoljno služenje vojaškega roka je alterna
tiva obveznemu služenju, ki je bilo v Republiki
Sloveniji v veljavi do leta 2003. Služenje vojaške
ga roka je svojevrstna izkušnja, s pridihom avan
turizma, namenjena fantom in dekletom, ki želijo
aktivno izrabiti svoj prosti čas in pri tem še nekaj
zaslužiti.
Ugodnosti, ki jih imate, so: plačilo, povrnjeni
potni stroški, zagotovljena prehrana in bivanje
v vojašnici, zdravstveno zavarovanje ter upošte
vanje služenja v pokojninsko dobo. Ponuja pa se
tudi odlična priložnost za izboljšanje psihofizične
kondicije, pridobitev discipline, delovnih navad
in odgovornosti ter izhodišče za zaposlitev v Slo
venski vojski ali sodelovanje v pogodbeni rezervi.

sestave, ki so neposredna vez med civilno druž
bo in vojaško organizacijo. To so posamezniki, ki
se niso odločili za poklicno vojaško kariero, želi
jo pa okušati tudi vojaško življenje, zato vabijo v
svoje vrste vse tiste, ki že opravljajo svoj poklic,
hkrati pa v življenju pogrešajo popestritev in bi
svoj prosti čas radi porabili koristno ter zanimi
vo. V pogodbeni rezervi bodo izboljšali svoje
psihofizične sposobnosti, spoznali nove prijate
lje, hkrati pa še dodatno zaslužili.
V svojih vrstah želijo imeti tudi več civilnih stro
kovnjakov oziroma specialistov, ki bodo znanje
iz civilnega okolja prenesli v vojaško organiza
cijo. Prav tako želijo več kandidatov, ki so prip
ravljeni postati častniki in se želijo vključiti v
vojaškostrokovno izobraževanje in usposablja
nje na Šoli za častnike.

Pogodbeni pripadnik rezervne sestave

Štipendija

Prostovoljno služenje vojaškega roka

Slovensko vojsko poleg poklicnih pripadnikov
sestavljajo tudi pogodbeni pripadniki rezervne

Na Ministrstvu za obrambo so leta 2008 uvedli
lasten sistem štipendiranja. Štipendije so na

menjene vsem mladim, ki želijo po končanem
izobraževanju služiti domovini, reševati življen
ja in pomagati ljudem v stiski, tako doma kot
morda tudi na misijah v tujini, pa tudi tistim, ki
želijo spoznati orožje ter se naučiti ravnati z njim
in vojaško tehniko, pri tem pa spoznavati nove
kraje in ljudi, graditi ugled Slovenske vojske in
kolektivni duh v njej.
V Slovenski vojski njeni zaposleni nenehno pri
dobivajo novo znanje in se strokovno izpopol
njujejo. Opravljajo lahko številne različne pokli
ce in z različno stopnjo izobrazbe. S štipendijo
bo pot do zanimivega poklica lažja, štipendis
tom pa je po končanem izobraževanju zago
tovljeno delovno mesto in tako manj stresno
načrtovanje prihodnosti.
Če je vojaški poklic za vas izziv in želite prispevati k
obrambi domovine, obiščite upravo za obrambo v
Ljubljani, Novem mestu, Celju, Mariboru, Postojni
ali Kranju. Podrobnejše informacije najdete tudi na
spletnih straneh www.postanivojak.si.

revija Študent
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Biotehniške šole,

centri vseživljenjskega učenja
Izobraževalne ustanove na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
so ključne nosilke znanja, ki na področju kmetijske pridelave in
predelave dobivajo vedno bolj ključno vlogo.

Poleg teoretičnega znanja, ki ga nudijo v procesu
izobraževanja, so še toliko bolj na preizkusu, ko
morajo poskrbeti tudi za praktično izobraževanje
in usposobljenost predvsem bodočih kmeto
valcev. Današnje razmere, ki se prepletajo med
trgom, izrazitimi podnebnimi vplivi in skupno
evropsko kmetijsko politiko, zahtevajo veliko
iznajdljivosti in odločnosti, čeprav vselej svoje
doprinese tudi sreča.
Prednost izobraževanja na biotehniških pod
ročjih se vidi v tradiciji in dostopnosti do izob
raževanja. Povezanost s sorodnimi in združljivimi
institucijami in krepitev medsebojnega sodelo
vanja šol je za utrditev in promocijo biotehniških
programov dandanes poglavitnega pomena.
Pomembno je, da se v množični ponudbi izo
braževalnih programov znamo pravilno odločati.
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Potrebno je neprestano spremljanje obstoječih
izobraževalnih programov in priprava novih, v
kolikor se vidijo nove možnosti, ki bi odgovar
jale izzivom tudi na trgu dela. Šole biotehniških
področij imajo veliko prednost pri vzpostavitvi
sistema vseživljenjskega učenja za poklicno in
osebnostno rast posameznika, saj se vseskozi
pojavljajo novi trendi, ki zahtevajo nadgradnjo
obstoječih, že pridobljenih znanj.
Izobraževanje na biotehniškem področju zah
teva uravnoteženost med teoretičnim in prak
tičnim znanjem. Sama teorija je brez prakse ne
uporabna, zato je izobraževanje nujno vezano
tudi na praktični del. In če pri tem upoštevamo
še zadnje trende v kmetijski proizvodnji, ki so
usmerjeni k varnemu in predvsem okolju pri
jaznemu delu, ki je ekološko ozaveščeno in

pomeni potrošniku varno in zdravo pridelano
prehrano, potem lahko brez težav ugotovimo, da
izobraževanje biotehniških programov ni eno
stavno, prav tako ni poceni, je pa zelo odgovor
no in pogumno dejanje, ki ga biotehniške šole
Slovenije zgledno izvajajo za vse nas. Za uspešno
razvijanje in vodenje izobraževalnih institucij je
prav tako pomembno usposabljanje zaposlenih
za samostojno in iznajdljivo delo za sprejemanje
nalog in odgovornosti.
Danes govorimo o kmetijstvu predvsem kot pa
nogi, ki ima več funkcij. Zdi se, kakor da se je pri
izpostavljanju večnamenskosti kmetijstva zapos
tavil njegov glavni namen, ki je še vedno pridelava
hrane. Če pogledamo podatke o naši samooskrbi,
potem živimo v času, ko moramo pojem pridelave
hrane ponovno okrepiti predvsem na naših njivah
in poljih. Vendar ne vsakršne hrane, temveč izključ
no zdrave, čimveč sonaravno pridelane. Tu so torej
izzivi in možnosti za vse nas. S programi šol, ki ima
jo za marsikatero drugo izobraževalno ustanovo
zavidljivo uspešno tradicijo, bomo lahko tudi mi
kot potrošniki vsak dan izkusili kaj pomeni naravno
dobro. Zato je prav in pomembno, da podpiramo
mlade pri odločitvah za ključne družbene poklice,
kajti brez strateških surovin, ki jih daje kmetijska
pridelava, si ne bo mogoče predstavljati brezskrb
ne prihodnosti. Odvisnost od hrane zato nikakor
ne smemo prepuščati trgovskim tokovom ampak
naj bo prepuščena našim mlajšim, ki bodo znali
odgovarjati času in izzivom. Področje kmetijstva
nikakor ni zaprti krog, temveč ponuja možnost
trga in razvoja vsakemu, ki ima veselje in voljo do
narave in zdrave pridelave. Skupaj se bomo pot
rudili, da bo tudi kmetovanje v Sloveniji dosegalo
vedno boljše rezultate.

Vir fotografij: MKGP

Zoisova 12, 1000 Ljubljana
Informacije o študiju arhitekture: mojca.rozman@fa.uni-lj.si / +386 (0)1 200 07 82
Informacije o študiju urbanizma: danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si/+386 (0)1 200 07 80
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Na slovenskem akademskem prizorišču je vse bolj uveljavljena Nova univerza s tremi članicami, ki v tem
prostoru pomenijo drugačnost ter odstopanje od ostalih izobraževalnih oziroma raziskovalnih ustanov po
svojem programu in vrhunskih učiteljih. Slednji so v stalnem stiku z novimi pojavi v strokah in znanosti,
kar pomeni, da črpajo iz svetovne, predvsem iz evropske zakladnice informacij in intenzivno sodelujejo
s tujimi univerzami in inštituti. Programi na Novi univerzi imajo mednarodne poudarke, fakultete
postajajo vse bolj na široko odprto okno v svet, študenti pa so tukaj na prvem mestu. Vibrantnost študija
dodatno bogati izvajanje programov na treh lokacijah, v Kranju, Mariboru in Ljubljani, prilagojeni urniki pa
zagotavljajo toliko mirnejše usklajevanje vsakodnevnih opravil. Članice Nove univerze so Evropska pravna
fakulteta (www.epf.si), Fakulteta za državne in evropske študije (www.fds.si) ter Fakulteta za slovenske in
mednarodne študije (www.fsms.si).

Evropska pravna

fakulteta

Poslanstvo mednarodno priznane Evropske pravne fakultete je ustvarjanje
in posredovanje znanja s področja prava, z interdisciplinarnega področja
prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter alternativnega
reševanja sporov.

Možnost e-izobraževanja
in številne obštudijske dejavnosti

Kot prednosti so na fakulteti navedli pedago
ško delo v manjših skupinah, praktično usmer
jeno izobraževanje, možnost e-izobraževanja
in študentskih izmenjav, svetovanje, akadem
ski zbor učiteljev z izkušnjami tudi iz tujine in
številne obštudijske dejavnosti.
Za slednje skrbijo Karierni center, Mednarodna
pisarna, Študentski svet in Alumni klub s stro
kovnimi ekskurzijami, delavnicami, okroglimi
mizami, tekmovanji in poletnimi šolami, zelo
aktivno je tudi Društvo ELSA Nova Gorica.
Med novostmi so izpostavili prenovljen por
tal eUniverza, program izmenjav z Mississippi
college school of Law in program Alternativno
reševanje sporov.
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Do zaposlitve v enem letu
po koncu študija

Kot so navedli na fakulteti, raziskave kažejo, da veči
na diplomantov najde prvo zaposlitev v roku enega
leta po zaključku študija.
Diplomanti Prava lahko po končani drugi stopnji
pristopijo k pravniškemu državnemu izpitu in se
usmerijo v klasične pravniške poklice, kot so sodnik,
tožilec, odvetnik in notar. Diplomanti smeri Pravo in
management infrastrukture in nepremičnin pa se
zaposlujejo predvsem v podjetjih, ki se ukvarjajo z
nepremičninami, gradbeništvom, energetiko in
infrastrukturo. Zaposlitvene možnosti se vsem od
pirajo tudi v javnih podjetjih, državni upravi, gospo
darstvu in drugih dejavnostih.
Več zanimivosti o Evropski pravni fakulteti si
preberite na • bit.ly/st-epf
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Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je edina in osrednja visokošolska ustanova, katere osrednje
znanstveno ter pedagoško poslanstvo predstavlja slovenoslovje s celostnim preučevanjem in raziskovanjem
slovenskega teritorija in identitete slovenskega naroda v njenem najširšem smislu.
Študijski program se izvaja tudi v Ljubljani, pou
darjajo individualen pristop do študentov, ki jim
tudi prilagodijo urnike. Pomoč nudijo študen
tom tudi preko tutorskega sistema.

Slovenstvo od etnologije in naravnih
danosti do gospodarstva in politike

tako vodi k inovativnemu razvoju produktov
in uspešnih sodelovanj na različnih področjih.
Diplomanti se lahko tako zaposlijo na področju
turizma ali kulturne dediščine, v državnih upra
vah, lahko so svetovalci v različnih podjetniških

razvojnih projektih, preko gospodarskih zbornic
pa se vpletajo v gospodarstvo.
Več zanimivosti o Fakulteti za slovenske in mednarodne študije si preberite na • bit.ly/st-fsms

Akreditiran triletni dodiplomski program Slovenski
študij združuje specifična znanja o fenomenih slo
venstva. Slovenstvo je predstavljeno z različnih vidi
kov: z vidika etničnosti in etnične raznolikosti, gospo
darstva, geostrateškega položaja, naravnih danosti in
kulturne dediščine, okoljskih vidikov trajnostnega ra
zvoja, zgodovine, slovenskega jezika in književnosti,
politike in ustanovitve suverene slovenske države,
slovenske umetnosti, filozofije in medkulturnosti.

Praktična usmerjenost programa širi
možnosti za zaposlitev

Program na fakulteti je praktično usmerjen in

Fakulteta za državne in evropske študije
Fakulteta za državne in evropske študije s študijskimi programi celostno pokriva področje javne uprave, ustavnega
in mednarodnega prava. Program izvajajo na več lokacijah, v Mariboru, Kranju in Ljubljani, študentje pa imajo
možnost brezplačnega popoldanskega študija in mednarodnih izkušenj.

Vsebine študija pridejo
prav tudi zasebno

Fakulteta nudi široko znanje vsem, ki se želijo za
posliti v javni upravi in mednarodnih organizaci
jah pa tudi v zasebnem sektorju, kjer potrebujejo
dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z dr
žavnimi in mednarodnimi institucijami.
S študijem pa pridobijo znanje, ki jim pride prav
tudi zasebno. Spoznajo, kako delujejo država in
mednarodne organizacije, kot so EU, OZN, NATO
in OECD. Seznanijo se s človekovimi pravicami
in svoboščinami, z delovanjem sodišč, pred ka
terimi lahko te pravice zaščitijo, ter z vsakdanji
mi upravnopravnimi zadevami, kot so odmera
davkov, izdaja gradbenih dovoljenj, dovoljenj za
bivanje in prekrški.

citiranih slovenskih pravnih strokovnjakov v tuji
ni. Ponosni so tudi na mednarodne konference,
ki jih organizirajo vsako leto.
Med novostmi so navedli vzpostavitev in nad
gradnjo portala e-Univerza, na katerem bodo
posnetki predavanj in študijsko gradivo. Povečati

želijo število predavateljev iz tujine ter pripraviti
program Mednarodne in varnostne študije II. in
III. stopnje.
Več zanimivosti o Fakulteti za državne in evropske
študije si preberite na • bit.ly/st-fdes

Na portalu e-Univerza
posnetki predavanj

Na fakulteti so ponosni na svoj akademski zbor, v
katerem sta tudi dr. Matej Avbelj in dr. Jernej Let
nar Černič, ki sta se uvrstila med pet najpogosteje
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Fakulteta

za dizajn
Fakulteta za dizajn izvaja študijski program prve
bolonjske stopnje Dizajn. Ta obsega: smer Not
ranja oprema, smer Vizualne komunikacije, smer
Tekstilije in oblačila ter od leta 2014 dalje še so
dobno in izrazito interdisciplinarno smer Dizajn
management. Vse smeri se izvajajo tudi na ma
gistrski stopnji.

Jeseni začenjajo z novo smerjo Nakit
V akademskem letu 2018/2019 bodo začeli iz
vajati novo študijsko smer Nakit, in sicer na prvi
bolonjski stopnji. Študij bo diplomante usposobil
za poklicno delo samostojnih ustvarjalcev na
področju modnega in umetniškega oblikovanja
nakita, ki lahko vključuje tudi sodelovanje na po
dročju filma, gledališča in televizije, ali delo indu
strijskih oblikovalcev nakita.
Preko fakultetnih laboratorijev
do sodelovanja z gospodarstvom
Fakulteta med drugim nudi možnost sodelovanja
na domačih in mednarodnih natečajih in konfe
rencah, sodelovanje z gospodarstvom preko fa
kultetnih laboratorijev, skrb za nadaljnjo karierno
pot v sklopu Kariernega centra, okrogle mize z
mednarodnimi strokovnjaki in pomoč pri uveljav
ljanju lastne blagovne znamke oziroma podjetja.
Študentje imajo možnost Erasmus izmenjav, fa
kulteta ima sklenjenih več kot 45 bilateralnih spo
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razumov z visokošolskimi ustanovami v Evropi.
Je članica številnih mednarodnih združenj, med
njimi tudi Svetovne oblikovalske organizacije.
S študijem tudi do zagona
lastnega podjetja
Fakulteta s povezavami z gospodarstvom ustvarja
karierne priložnosti tako za študente in diploman
te kot tudi za podjetja, ki prepoznavajo dizajn kot
dodano vrednost končnega produkta. Diploman
tom so odprta zaposlitvena mesta v panogah, kjer
se razvijajo tehnološko in oblikovalsko vrhunsko
izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo, na po
dročju notranjega opremljanja, oblikovanja teksti
lij in oblačil in vizualnih komunikacij. Diplomanti
dizajn managementa pa bodo soustvarjali razvoj
gospodarskih družb ter z vodenjem multifunkcij
skih ekip zagotavljali optimalen oblikovalski rezul
tat in posledično tudi poslovanje podjetja.
Vsi diplomanti v sklopu študija pridobijo dovolj
znanja in veščin za samostojno karierno pot in
zagon lastnega podjetja.
Več zanimivosti o Fakulteti za dizajn si preberite
na • bit.ly/st-fd

Biotehniška

fakulteta

Biotehniška fakulteta je prava izbira za vse, ki sta
jim blizu narava in praktično delo na področju
ved o živi naravi, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu,
proizvodnih tehnologijah ter krajinski arhitekturi.
Veliko praktičnega dela, možnost
doktorata iz bioznanosti
V sklopu študija je veliko praktičnega in terenske

ga dela, laboratorija, dela v majhnih skupinah in
osebnega pristopa, učijo se na konkretnih prime
rih in pri tem sodelujejo z uporabniki.
Na 2. stopnji ima fakulteta 16 akreditiranih štu
dijskih programov, nadaljnje možnosti se naj
boljšim raziskovalcem odpirajo na mednarodno
prepoznavnem doktorskem študiju bioznanosti.
Odkrili gen o debelosti
Iz fakultetnih vrst v sodelovanju z drugimi prihaja
odkritje gena o debelosti in mehaničnih povezav
med bakterijami. Njihovi študenti so z razvojem
lastnega izdelka On my whey na osnovi sirotke
zasedli 3. mesto na mednarodnem tekmovanju
Ecotrophelia.
Študentska društva na fakulteti poskrbijo tudi za
zabavni del študija, kot so tradicionalne šaljive
igre v maju.
Zaposlitev tudi v visokotehnoloških
podjetjih
Diplomanti se zaposlujejo v javnih institucijah in
podjetjih, ki se ukvarjajo s pridelavo in predela
vo primarnih naravnih surovin ter s trajnostnim
razvojem na področju kmetijstva in gozdarstva,
v farmacevtskih podjetjih, kjer razvijajo nova bi
ološka zdravila, in visokotehnoloških podjetjih, ki
se ukvarjajo na primer z matičnimi celicami. Us
pešni so tudi v start-up podjetjih.
Več zanimivosti o Biotehniški fakulteti si preberite
na • bit.ly/st-btf
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GEA

College

GEA College je mednarodno poslovno izobra
ževalno središče, ki ponuja tako višješolske kot
študijske programe 1. in 2. stopnje. Je zasebna
izobraževalna ustanova z 28-letno tradicijo, spe
cializirana za področje podjetništva in drugih
poslovnih ved.

programi omogočajo študij na daljavo oziroma
t. i. e-študij.
Spodbudno okolje za podjetništvo
Naš karierni center skrbi za povezovanje med go
spodarstvom in našo izobraževalno ustanovo, se
pravi, da študentom omogoča opravljanje prakse,
obiske podjetji in poslušanje predavanj številnih
uglednih podjetnikov. Za naše študente ustvar
jamo čim bolj spodbudno okolje za podjetništvo.
Naši študentje relativno enostavno pridejo do
kariernih priložnosti v podjetjih vseh panog in
velikosti. Kar 98 odstotkov naših študentov dobi
zaposlitev v roku enega leta po končani izobraz
bi. Pogosto se odločijo za zagon lastnega podje
tja ali start up-a.
Več zanimivosti o GEA College si preberite
na • bit.ly/st-gea

Podjetniška miselnost
Podjetniška miselnost je izhodišče in rdeča nit
vsega, kar poučujemo. Pri nas vzgajamo in izo
bražujemo poslovneže in podjetnike, ne zgolj
ekonomistov. Od drugih tovrstnih izobraževal
nih ustanov se ločimo tudi po tem, da spodbuja
mo kreativnost in ponujamo individualni pristop.
Predvsem pa je naša prednost močna poveza
nost z gospodarstvom, saj tesno sodelujemo s
podjetji in imamo veliko gostujočih predavate
ljev, ki sodijo v sam vrh podjetnikov.
Sodobni programi
Tu moramo izpostaviti triletni dodiplomski štu
dijski program digitalnega marketinga, ki ga
ponujamo kot edina fakulteta v naši regiji, pre
novili pa smo tudi podiplomski študijski program
Upravljanje s tveganji in korporativna varnost.
Prednost naše fakultete je tudi ta, da nekateri

Filozofska

fakulteta

Filozofska fakulteta izobražuje in ustvarja posa
meznike z odprtim in kritičnim mišljenjem na
področju humanistike in družboslovja ter izobra
ževanja učiteljev s teh področij. Goji znanstve
noraziskovalno delo in odpira nova znanstvena
področja. Študij na Filozofski fakulteti je prime
ren za vse tiste, ki imajo razvit kritičen odnos do
družbe, čut do sočloveka in ki želijo prispevati k
razvoju slovenske humanistike, družbe in kulture.
Velika raznolikost
študijskih programov
Fakulteta trenutno razpisuje 46 prvostopenj

skih in 75 drugostopenjskih programov. Mož
nost dvopredmetnega študija z istočasnim
študijem dveh disciplin spodbuja interdiscipli
narnost. Slednja študentom zagotavlja urav
noteženo poznavanje več področij, zato lahko
uspešno kandidirajo na širši nabor potencial
nih delovnih mest.
Lani zaživel karierni center, letos
načrtujejo krovni alumni klub
Lani je na fakulteti zaživel karierni center, ki
pomaga študentom na poti do zaposlitve. Na
posameznih oddelkih fakultete že delujejo
alumni klubi za nekdanje študente, letos načr
tujemo še vzpostavitev krovnega, fakultetnega
alumni kluba.
V tutorskem sistemu na fakulteti trenutno sode
luje 97 tutorjev, študentje sodelujejo v različnih
športnih ekipah fakultete, pevskem zboru, sim
foničnem orkestru in gledaliških skupinah. Posa
mezni oddelki fakultete imajo tudi svoja študent
ska društva.
Med pomembnejšimi dosežki so navedli več na
grad, ki so jih prejeli njihovi študentje in profesorji
doma in v tujini.
Več zanimivosti o Filozofski fakulteti si preberite
na • bit.ly/st-ff
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Fakulteta za

posameznih predmetov. Posebno tutorstvo je
organizirano za tuje študente.
Pri študiju v tujini študenti izbirajo med več kot
170 partnerskimi institucijami po vsem svetu.
Fakulteta sodeluje z gospodarstvom, saj na
predavanjih gostujejo domači in tuji strokov
njaki, v sodelovanju z gospodarstvom pa iz
delujejo raziskave, poslovne načrte, projekte,
seminarske naloge, diplome, magistrska dela
ter pripravljajo ekskurzije.

organizacijske
študije v Novem mestu
Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu je fakulteta z desetletno tradicijo, ki for
malno izvaja študijske programe s področja me
nedžmenta kakovosti, vsebinsko pa posega na
različna področja, kot so razvojni menedžment,
turizem, informacijske tehnologije in poslovno
upravljanje.
Individualiziran pristop
Fakulteta omogoča visoko individualiziran štu
dij, prilagojen dejstvu, da večina študentov do
poldanski čas posveča delu. Majhne študijske
skupine omogočajo večjo povezanost med
predavatelji in študenti, hkrati pa intenzivnejši
medosebni odnosi omogočajo tkanje bodočih
poslovnih vezi med posamezniki.
Vse večja širina in
mednarodna vpetost
Na pedagoškem področju so najbolj ponosni na
to, da se jim redno pridružujejo predavatelji ključ
nih evropskih institucij s področja menedžmen
ta in sorodnih ved. Trenutno razvijajo možnosti
za kombiniran študij na daljavo, ki bo omogočil
še lažje vključevanje posameznika v študijski
proces, ter nove študijske programe, ki bodo v
naslednjih letih zagotavljali uspešne kariere v do
mačem ali mednarodnem prostoru. V tem kon
tekstu so osnovali mednarodno akademijo za
inovativni turizem. Za vse, ki želijo del študijskih
obveznosti ali delovno prakso opraviti v tujini,
omogočajo v okviru programa Erasmus+ študij
ske izmenjave in opravljanje delovne prakse na
priznanih tujih institucijah.
Privlačne zaposlitvene možnosti
Študentje v pretežni meri zasedajo zahtevna

Menedžment
kakovosti

delovna mesta s področja upravljanja procesov,
projektov, zagotavljanja kakovosti dela v organi
zaciji ter zasedajo pozicije srednjega in višjega
menedžmenta. Mnogi izmed njih po zaključe
nem študiju v roku enega leta napredujejo na še
odgovornejša delovna mesta ali dobijo karierno
privlačnejšo zaposlitev. Tistim z izostrenim ob
čutkom za akademsko delo pa priložnost ponudi
tudi fakulteta.
Več zanimivosti o Fakulteta za organizacijske
študije v Novem mestu si preberite na
• bit.ly/st-fos

Ekonomska
fakulteta UL
Ekonomska fakulteta je edina v širši regiji pos
tala del elitne skupine trojno akreditiranih
mednarodnih šol, kar jo umešča med en od
stotek najboljših poslovno-ekonomskih šol na
svetu.
S prenovo programov še
bolj primerljivi s tujino
Na fakulteti v zadnjem letu intenzivno pote
ka prenova programov, ki bodo tako še bolj
primerljivi s tujimi poslovnimi šolami. Organi
ziran imajo tutorski sistem, tako lahko študen
tje pomoč in nasvete poiščejo ob prihodu na
fakulteto ter pri razumevanju študijske snovi

Razvij svojo
ustvarjalnost!

Pester nabor
izbirnih predmetov
059 074 164 | info@fos-unm.si | www.fos-unm.si
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Več aktivnosti za
lažji vstop na trg
V kariernem centru na fakulteti že v času študija
pomagajo študentom na njihovi karierni poti.
Izvajajo delavnice o znanjih in veščinah, ki so
pomembni pri vstopu na trg delovne sile. To so
dodatna računalniška znanja, poslovne vešči
ne, veščine nastopanja, pisanje življenjepisa in
jezikovna izobraževanja. Študente seznanjajo
z možnostmi zaposlitve, študentskega dela in
opravljanja strokovnih praks pri delodajalcih
doma in v tujini. Letos bodo že enajstič organi
zirali tradicionalni karierni dan »Delo MeNE išče«,
kjer se predstavijo podjetja in inštitucije, ki lahko
študentom pomagajo na karierni poti.

Med diplomanti tudi dva
predsednika vlade
Na fakulteti je doslej diplomiralo več kot 49.000
študentov. Na njej poučujejo najbolj znani slo
venski in tuji ekonomisti in strokovnjaki. Pro
fesorji, diplomanti in študentje fakultete po
njihovih navedbah odločilno prispevajo h go
spodarskemu in političnemu razvoju družbe
kot direktorji, predsedniki in člani uprav največ
jih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij, kot
člani najvišjih organov vladne administracije in
nadzornih svetov najpomembnejših slovenskih
podjetij ter tudi kot ministri – dva njihova diplo
manta sta bila predsednika slovenske vlade.
Več o Ekonomski fakulteti si preberite
na • bit.ly/st-eflj
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Visoka šola
na Ptuju

Visokošolski zavod

Pedagoška
UL
Fizioterapevtika

Na Visoki šoli na Ptuju edini v Sloveniji izvajajo vi
sokošolski program Bionika v tehniki, katerega so
razvili v sodelovanju z gospodarstvom. Prvih osem
študentov je diplomiralo v letih 2016 in 2017.
Kaj je bionika?
Bionika je disciplina, ki združuje znanja in kompe
tence s področja tehnike, naravoslovja, logistike
in organizacije dela, razvija izdelke in rešuje ne
katere proizvodne in organizacijske probleme na
podlagi spoznanj in zakonitosti v naravi.
Razvoj novih tehnologij širi
možnosti zaposlitve
Zaposljivost bionikov je povezana z razvojem
novih tehnologij in proizvodov z visoko dodano
vrednostjo. Visoko usposobljeni kadri z veščina
mi in znanji elektrotehnike, strojništva, biologije
in kemije so potrebni v avtomatiziranih proizvod
nih procesih (npr. sodobne čistilne naprave). Bio
niki se lahko zaposlijo v vseh proizvodnih proce
sih, kjer so mehanske strojne naprave krmiljene z
elektronskimi napravami.
Tehnologije v človeškem telesu
Med največjimi dosežki šole so izpostavili projekt
Bionični človek, ki je bil za izobraževalne namene
bodočih inženirjev bionike prvič predstavljen na
Mednarodnem obrtnem sejmu 2016. Gre za prvi
tovrsten projekt v Evropi, v sklopu katerega so
predstavili najsodobnejše podporne tehnologije,
ki se danes že vgrajujejo v človeško telo.
Želijo študente s širokim
pogledom na tehniko
Na visoki šoli želijo študente, ki imajo širok pog
led na tehniko, znajo opazovati procese in do
gajanja v naravi, so zagnani, dojemljivi za nekaj
novega ter naravnani k dosežkom in inovacijam.
Več zanimivosti o Visoki šoli na Ptuju si preberite
na • bit.ly/st-vsp

S kakovostnim programom izobraževanja in razi
skovanja na Visokošolskem zavodu Fizioterapevtika
usposabljajo kadre, ki so kos zahtevnim nalogam in
delu na področju fizioterapije. Svoje znanje, tako po
pedagoški kot tudi znanstvenoraziskovalni plati, v
prvi vrsti prenašajo na bodoče fizioterapevte, hkrati
pa se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja, ki
ga skozi pedagoško, znanstveno in strokovno izo
braževanje nudijo že zaposlenim fizioterapevtom
in ostalim sodelavcem v zdravstvenih ekipah.
Kakovostna izobrazba in vrhunska
usposobljenost za delo
Z učnim programom želijo študentom ponuditi
ustrezna izobraževanja in jih usposobiti na na
čin, da bodo pridobljeno teoretično znanje znali
nadgraditi s prakso, oboje pa povezati in upo
rabiti pri svojem vsakdanjem strokovnem delu.
Zavedajo se namreč, da le kakovostna izobrazba
in celostna obravnava študentov, lahko prineseta
dobre rezultate in vrhunske strokovnjake.
Z razvojem fizioterapevtske stroke do
boljše kakovosti zdravstva
V letošnjem letu, ko bo šolanje zaključila prva
generacija fizioterapevtov, želijo študij nadgra
diti z drugostopenjskim študijskim programom,
usmerjenim na področje manualne terapije in
razvoja fizioterapevtske stroke v svetu, s tem pa,
kot pravijo, neposredno prispevati tudi k boljše
mu stanju na področju zdravstva.
Več zanimivosti o Visokošolskem zavodu Fiziote
rapevtika si preberite na • bit.ly/st-vszf

fakulteta

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani gojijo
ljubezen do poučevanja ter jo v okviru izobraže
valnih programov prenašajo na bodoče vzgoji
telje, učitelje, socialne pedagoge, specialne in re
habilitacijske pedagoge ter logopede. Pedagoški
študijski programi so podprti s praktičnim uspo
sabljanjem, na fakulteti uspešno deluje tutorski
sistem, pester in raznolik pa je tudi program obštu
dijskih dejavnosti.
Pedagogi kot najbolj zaposljivi diplomanti Univerze v Ljubljani
Diplomanti Pedagoške fakultete UL se po koncu
študija lahko zaposlijo v različnih vzgojno izobra
ževalnih ustanovah in tudi drugje. Da so njihove
zaposlitvene možnosti zelo dobre, pa potrjujejo raz
lične raziskave, ki kažejo, da so prav pedagogi med
najbolj zaposljivimi diplomanti Univerze v Ljubljani.

S poučevanjem želijo pustiti vtis
Pri študentih, ki jih zanimajo pedagoški poklici,
želijo na fakulteti vzbuditi željo po poučevanju, ki
bo pustilo vtis, slednje pa po besedah ameriškega
profesorja Hendricksa, ni možno pri poučevanju iz
glave v glavo, ampak iz srca v srce. To pa bo mogoče
doseči le, če bodo njihovi študenti sposobni prila
gajanja a hkrati tudi kritičnega razmišljanja, če bodo
ustvarjalni, odprti za novosti in sposobni timskega
dela, pa tudi komunikativni, organizirani, sposobni
empatije in imeli veselje do dela z ljudmi.
Več zanimivosti o Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani si preberite na • http://bit.ly/st-pf
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Teološka

fakulteta Fakulteta

Teološka fakulteta ima dve enoti, eno v Ljubljani
in eno v Mariboru. Opirajoč se na Božjo besedo in
bogato izročilo ter upoštevajoč domet človekove
misli je namen TEOF usposobiti študente in štu
dentke za jasen razmislek in iskanje odgovorov na
vprašanja o temah presežnosti in tukajšnjosti.
Prijetno vzdušje in osebnostna rast
Gre za majhno fakulteto z več programi in malim šte
vilom študentov. To je velika prednost, ker omogoča
kakovostno delo in neposreden odnos med profe
sorji in študenti. V maloštevilnih študijskih skupinah
tako prevladuje prijetno vzdušje in včasih skorajda
družinski medsebojni odnosi. Študij in raziskovanje
na področju humanistike pa pomagata tudi k razvi
janju lastne osebnosti in k osebnostno-duhovni rasti.
Raznolik in sodoben program
V zadnjih letih smo poleg klasičnih študijskih
programov s področja teologije razvili in ponudili
izjemno uspešne študijske programe s področja
zakonskih in družinskih študijev in terapije ter re
ligiologije, na področju vseživljenjskega učenja
pa tudi karitativnega dela in pedagogike. Izva
jamo tudi neformalni program vseživljenjskega
učenja Duhovna akademija, ki ljudem vseh sta
rosti pomaga poglabljati duhovnost.

Ekonomskoza logistiko UM poslovna
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je edi
na fakulteta v Sloveniji specializirana za logistiko.
Mednarodno akreditirani študijski programi so
sodobno zastavljeni, vsebine pa v veliki meri te
meljijo na ustvarjanju novega znanja kot posledi
ca znanstvenoraziskovalnega dela fakultete.
Kombinacija klasičnega in e-študija
Študij na fakulteti je organiziran kot kombinacija
klasičnega in e-študija, kar pomeni, da je del obve
znosti prenesenih v e-učilnico, ki jih lahko študenti
opravijo kjerkoli. Pomembna prednost so tudi
laboratoriji fakultete, kjer se študenti seznanijo z
opremo, ki jo bodo uporabljali v realnem okolju.
Uspešni in znani študenti
Naši diplomanti pripomorejo k razvoju logistike kot
dejavnosti, saj zasedajo vodilna delovna mesta v in
dustriji. Med študenti imamo nekaj odličnih športni
kov, bronasto olimpijko Lucijo Polavder in Eneja Ma
rinčiča, bronastega mladinskega svetovnega prvaka.
Perspektivna znanost
Logistika je izredno perspektivna dejavnost, njen
ekspanzivni razvoj je posledica spremenjenih
poslovnih modelov in razvoja novih tehnologij.
V Sloveniji smo trenutno priča gradnji logističnih
centrov, ki odpirajo nova delovna mesta in odlične
možnosti za zaposlitve.
Več zanimivosti o Fakulteti za logistiko Univerze v
Mariboru si preberite na • bit.ly/st-logi

fakulteta Maribor

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mari
boru ima 58-letno tradicijo, svoje programe pa je
prilagodila zahtevam Bolonjske deklaracije in za
nje pridobila tudi mednarodne akreditacije.
V tujino letno skoraj 100 študentov
Fakulteta ima sklenjenih več kot 200 sporazumov z
evropskimi univerzami v okviru programa Erasmus
ter dvostranskih pogodb v EU in izven, študentom
pa zagotavljajo tudi izvajanje prakse v tujih podje
tjih. Letno v tujino napotijo skoraj 100 študentov,
na izmenjavo k njim s tujih univerz vsako leto pride
okoli 200 študentov.
V letu 2017 se ponašajo z uvrstitvijo dveh študij
skih programov magistrskega študija na lestvico
EdUniversal Best Masters ranking 2017, in sicer gre
za program Računovodstvo, revizija in davščine ter
program Management informatike in elektronske
ga poslovanja.

Zelo široke možnosti zaposlitve
Nekdanje diplomante, magistre in doktorje naj
demo na najrazličnejših področjih v družbi, od
cerkvenih služb do medijev, politike, terapije in
preventivnega dela z družinami.

Tudi na direktorskih mestih
Fakulteta izvaja programe na vseh treh bolonj
skih stopnjah. Diplomanti njihove fakultete za
sedajo vodilna delovna mesta, tudi direktorska,
v organizacijah vseh vrst – od gospodarskih
družb pa do javnih in nepridobitnih organizacij.

Več zanimivosti o Teološki fakulteti si preberite
na • bit.ly/st-tf

Več zanimivosti o Ekonomsko-poslovni fakul
teti si preberite na • bit.ly/st-epfm

Blagovna znamka Revolution sedaj
na voljo tudi v izbranih poslovalnicah
Dm in Tuš Drogerij.
www.licila.si
licila.si
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Fakulteta za

Fakulteta za

gradbeništvo in upravljanje,
poslovanje in
geodezijo UL
Prednosti študija na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo so širina pridobljenega znanja, uporaba
sodobnih tehnologij in instrumentov (laserski ske
nerji, droni) ter široke možnosti zaposlitve na števil
nih področjih gradbeništva, geodezije in okoljskega
inženirstva.

Del študija lahko opraviš v tujini
Slovenski študentje lahko del študija opravijo na
partnerski instituciji v tujini ali pa opravljajo prakso
v priznanih podjetjih v tujini.
Študij je namenjen vsem, ki jih zanimata tehnika
in naravoslovje ter imajo veselje do terenskega
dela in sodobnih tehnologij.
Neverjetne karierne možnosti
Diplomanti fakultete gradijo kariero v Sloveniji, ne
kateri so denimo zaposleni v Dubaju, na Novi Zelan
diji, v kanadskem rudniku, Nemški vesoljski agenciji.
Povpraševanje raste
Sprememba tržnih razmer in načrtovane nalož
be v infrastrukturo kažejo, da bodo diplomanti te
fakultete na trgu dela zelo zaželeni. Izobražujejo
tudi za poklice prihodnosti, kot so geomatik, di
gitalni modelar in slikovni analitik.
Več zanimivosti o Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo si preberite na • bit.ly/st-fgg

informatiko Novo mesto

Fakulteta za

zdravstvene vede
Novo mesto

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko
Novo mesto (FUPI) se ponaša s skoraj 20-letno tradici
jo visokošolskega izobraževanja v Jugovzhodni regiji.
Izrazito praktično naravnan študij
Študij na FUPI je izrazito praktično naravnan in
daje vsa potrebna strokovna znanja ter usposo
bljenost za uspešno delo v poslovni praksi. Naj
večja prednost je delo v manjših skupinah, spod
bujanje mednarodnih izmenjav, povezovanje z
gospodarstvom, vključevanje študentov v inova
cijske projekte in karierno usmerjanje.
Številne nagrade za inovativne projekte
Pri tem naj izpostavimo bronasto priznanje Go
spodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za
inovacije ter uvrstitev v finale vseslovenskega
podjetniškega tekmovanja POPRI.
Vodstvene funkcije in podjetništvo
Možnosti zaposlitve naših diplomantov so raznolike.
Najpogosteje gre za delovna mesta srednjega in viso
kega nivoja vodstvenega kadra, še posebej pa imajo
diplomanti dovolj znanja za ustanovitev lastnega
uspešnega podjetja tako v Sloveniji kot v tujini.
Več zanimivosti o FUPI Novo mesto si preberite
na • bit.ly/st-fupi

Temeljni cilj visokošolskega študijskega progra
ma Zdravstvena nega je izobraziti diplomirane
medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike za
kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene
nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.
Priročno klinično usposabljanje
Fakulteta sodeluje s preko 50 učnimi zavodi, kar
študentom omogoča opravljanje kliničnega
usposabljanja v bližini domačega kraja.
Možnost zaposlitve v EU
Program Zdravstvena nega je usklajen z evropsko
direktivo, zato imajo študentje možnost zaposlitve
v vseh državah EU. Fakulteta vpisuje v magistrski
študij Vzgoja in menedžment v zdravstvu in dok
torski program Edukacija in menedžment v zdra
vstvu. Novost letos bo magistrski program Integri
rana zdravstvena in socialna oskrba.
Najboljši v prvi pomoči
Ekipa fakultete je že dvakrat zapored osvojila 1.
mesto na tekmovanju Best CPR Team.
Zaposlitvene možnosti diplomantov zdravstvene
nege so zelo dobre, glede na projekcije staranja
populacije pa se bodo potrebe po kadrih s pod
ročja nege in oskrbe v prihodnosti še povečevale.
Več zanimivosti o Fakulteti za zdravstvene vede
Novo mesto si preberite na • bit.ly/st-fzv
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Visoka šola za

varstvo okolja

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) je samostojni vi
sokošolski zavod, ki izvaja študijski program Varstvo
okolja in ekotehnologije na prvi in drugi stopnji.
Naravovarstvo in okoljevarstvo
Študijski program na obeh stopnjah odlikuje preplet
naravovarstvenih in okoljevarstvenih vsebin: štu
dentom želimo posredovati znanja, ki jim bodo
omogočala odgovorno reševanje okoljskih proble
mov in sodobnih družbenih izzivov. Osnovni moto
šole je posredovanje aplikativnih znanj, ki omogo
čajo odgovoren družbeni razvoj in trajnostno rabo
naravnih virov ob upoštevanju okoljskih omejitev.
Zlata jabolka kakovosti
Zelo ponosni smo na študente, ki uspejo uresničiti
svoje podjetniške ideje (npr. ustanovitev podjetja
Jajcemat), oziroma so se dokazali z družbeno od
govornim delovanjem na področju naravovarstva
in okoljevarstva (v mednarodnih organizacijah, kot
je Committee against bird slaughter). Ponosni smo
tudi na nagrade in priznanja, ki smo jih prejeli v zad
njih letih. Med drugim že dve Zlati jabolki kakovosti
za izvajanje projektov mednarodne mobilnosti.

Fakulteta

za turizem
Na Fakulteti za turizem v Brežicah, najmlajši čla
nici Univerze v Mariboru, stremijo k nenehnemu
izboljševanju kakovosti na vseh ravneh študija,
odraz dobrega pedagoškega dela pa so perspek
tivni diplomanti visokošolskega, univerzitetnega
in magistrskega programa. Zaradi bogate turistič
ne ponudbe na območju Posavja pa predstavljajo
tudi enega ključnih regijskih razvojnih partnerjev.
Turizma se ne uči samo v predavalnici
Pomemben del izobraževanja na področju tu
rizma je nabiranje izkušenj tudi na terenu, kjer
študenti v praksi nadgrajujejo svoje teoretično
znanje.
Uspehi študentov so dobra referenca
Kvaliteto njihovega dela prepoznavajo mladi iz
domačega in tujega okolja, ki se vsako leto v več
jem številu odločajo za študij turizma. Dober glas o
delu fakultete pa še dlje širijo uspešni študenti, med
katerimi je tudi trenutna prorektorica na Univerzi v
Mariboru in 21. Vinska kraljica Slovenije.
Kakovostno preživet prosti čas
Začetek študijskega leta na Fakulteti za turizem ne
pomeni samo začetka študentskih projektov, am
pak tudi številnih obštudijskih dejavnosti, kot so
Uvajalni teden za bruce, Dan fakultete, Gremo na
prvi rok, Teden zdravja, športna tekmovanja, krvo

dajalske akcije … Za kakovostno preživet prosti čas
pa s številnimi aktivnostmi skrbi tudi Študentski svet.
Več zanimivosti o Fakulteti za turizem si preberite
na • bit.ly/st-ftb

Fakulteta za

socialno delo
Fakulteta za socialno delo je edina fakulteta v
Sloveniji za področje socialnega dela. S študijem
omogoča razumevanje človeških socialnih stisk
ter študente uči, kako jih je možno zmanjšati in
odpraviti. Opozarja na krivične prakse, ki vplivajo
na slabšanje življenjskih razmer, in skupaj z upo
rabniki soustvarja rešitve.

Študijska praksa v vseh letnikih
Na fakulteti so nedavno prenovili in razširili pro
store ter posodobili študijski program. V okviru
študija je obsežna praksa v vseh letnikih študija.

Razvoj in povezovanje
V zadnjih letih smo bistveno bolj razvili razisko
valno delo, se močneje povezali s partnerskimi
izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter
opremili študijski laboratorij.

Zaposlitvene možnosti
na različnih področjih
Socialni delavci se ne zaposlujejo le na področju
socialnega varstva (v centrih za socialno delo in
socialnih zavodih), ki je njihovo matično podro
čje, temveč povsod, kjer ljudje delajo in živijo:
v podjetjih, lokalnih skupnostih, na področju
vzgoje in izobraževanja, v zdravstvu, pravosodju,
zavodih za zaposlovanje, prostovoljnih in dobro
delnih organizacijah.

Več zanimivosti o Visoki šoli za varstvo okolja si
preberite na • bit.ly/st-vsvo

Več zanimivosti o Fakulteti za socialno delo si pre
berite na • bit.ly/st-fsd
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Fakulteta za

Fakulteta za

Fakulteta za informacijske študije v Novem mes
tu ponuja pet študijskih programov na vseh treh
bolonjskih stopnjah. Nedavno so začeli izvajati
študijski program 1. stopnje Računalništvo in
spletne tehnologije. Doktorski program Informa
cijska družba pa je junija lani že uspešno prestal
reakreditacijo Nakvisa.

Turistica poučuje na multidisciplinaren način. Zna
nja s področja ekonomije, ekologije in družboslovja
uporabljajo za usmerjanje turizma v trajnostni razvoj,
s čimer prispevajo k inovativnim rešitvam v turizmu,
sonaravnemu razvoju destinacij in sožitju kultur.

informacijske študije

Nagrade na tekmovanjih
Študentje Fakultete za informacijske študije so
na Microsoftovem tekmovanju Imagine cup
leta 2011 dosegli 3. mesto, leta 2014 pa 1. mesto.
Drugo mesto so osvojili med študentskimi pro
jekti na Dnevih slovenske informatike leta 2014 in
zmagali tudi na več natečajih.
Študente in zaposlene
odpeljejo na ekskurzijo
Na fakulteti organizirajo tudi ekskurzijo za štu
dente in zaposlene, lani so obiskali Bruselj, letos
bodo odšli v Ženevo. Vsako leto novembra iz
vedejo konferenco Informacijska tehnologija in
informacijska družba, na katero povabijo odlič
ne znanstvenike z vsega sveta. Omogočajo tudi
mednarodne izmenjave študentov Erasmus+.
Zagon lastnega podjetja
Zaposlitvene možnosti diplomantov so precej
široke. Poleg kompetenc s področja informacijsko
-komunikacijskih tehnologij študentje v času štu
dija pridobijo tudi veliko znanja o podjetništvu, kar
jim omogoča tudi zagon lastnih podjetij, usmer
jenih v informacijsko-komunikacijske tehnologije.

turistične študije
Turistica

Študij v turističnem poslovnem okolju
Študij poteka v mediteranskem okolju, kjer je turi
zem del vsakdana. Tako lahko študentje navežejo
poslovne stike in izkusijo delo v turističnem gospo
darstvu. Razgibano študentsko življenje na Turistici
se kaže tudi v množici obštudijskih dejavnosti, kot
so Turizmijada in ekskurzije, redno organizirajo tudi
omizja o prihodnosti turizma FuTuristica.
Na voljo tudi v angleščini
Na Turistici izvajajo tudi mednarodni program Touri
sm Enterprise Management v angleščini. Letos bodo
vpeljali nove predmete s področja športnega, prire
ditvenega in kongresnega turizma. Študenti imajo
možnost izmenjave ali praktičnega usposabljanja v
tujini. Komunikacijske in medkulturne kompetence
ter znanje različnih tujih jezikov diplomantom omo
goča, da najdejo zaposlitev ne le v turizmu.
Med največjimi dosežki fakultete so navedli pri
dobitev statusa depozitone knjižnice Svetovne
turistične organizacije, članstvo v eni od Unesco
vih mrež, ter več nagrad fakultete in študentov na
razpisih in tekmovanjih na svetovni ravni.
Več zanimivosti o Fakulteti za turistične študije
Portorož – Turistica si preberite na • bit.ly/st-ftsp

humanistiko

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici je
sorazmerno manjša. Velik poudarek nudi na razisko
valnem delu. Področja, ki jih najintenzivneje razvi
jajo, so jezikoslovje, digitalna humanistika, sloveni
stika, kulturna zgodovina, študije spolov, raziskave
kulture in literature na stičišču.
Digitalna humanistika
Moderni pristopi, ki povezujejo uveljavljene hu
manistične pristope z rabo informacijskih teh
nologij, so vključeni tako v študija Slovenistike in
Kulturne zgodovine na I. stopnji kot v magistrska
študija. Edini v Sloveniji izvajamo interdisciplinar
ni program Digitalna humanistika.
Prilagodljivost in ustvarjalnost
Univerza posveča pozornost vrhunskim športni
cam in športnikom, s tem da se študijski proces
prilagodi treningom in tekmovanjem. Študentje se
vključujejo v projekte iz shem Po kreativni poti do
znanja in v Študentske projekte za družbeno korist,
v sklopu katerih pridobijo delovne izkušnje, osvojijo
nove kompetence in razvijajo svojo ustvarjalnost.
Visoka zaposljivost diplomantov
80 % študentov Fakultete za humanistiko najde
zaposlitev v pol leta, 93 % po enem letu.
Fakulteta za humanistiko sodeluje tudi v programu
Erasmus Mundus Migracije in medkulturni odnosi,
ki v angleščini poteka po vsem svetu.
Več zanimivosti o Fakulteti za humanistiko Uni
verze v Novi Gorici si preberite na • bit.ly/st-fh

Več zanimivosti o Fakulteti za informacijske štu
dije v Novem mestu si preberite na • bit.ly/st-fis

Najboljši pomfree bar!

Fakulteta za

Najbolj nori žuri!

V Jet baru tudi pizze
na študentske bone
revija Študent
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Visoka šola za

Fakulteta za

matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije
Njihova posebnost je močna mednarodna vpe
tost, zaradi izvajanja študijskih programov v
angleškem jeziku, pa so zanimivi tudi študentom
in predavateljem iz tujine.
Glavni adut je interdisciplinarnost
Delo in raziskovanje na tem področju zahtevata
prav interdisciplinarno znanje, podkrepljeno z
znanjem iz računalništva in informatike. Z vsem
naštetim nizajo številne uspehe na različnih tek
movanjih iz znanj na mednarodni ravni, njihovi
študenti pa so aktivni in uspešni tudi na drugih
področjih, predvsem na področju podjetništva.
Po novo znanje v angleškem jeziku
Ljubitelji matematike, naravoslovja in informacij
ske tehnologije bodo že v letošnjem študijskem
letu lahko vpisali dodiplomski program Računalni
štvo in informatika v angleškem jeziku, naslednje
leto pa še program Bioinformatike. Že tradicional
no, bi lahko rekli, pa je v angleški različici na voljo
študij Matematike, v katerega se vpisujejo zmago
valci mednarodnih matematičnih tekmovanj.
Več zanimivosti o FAMNIT Koper si preberite na •
bit.ly/st-fmnit

računovodstvo
in finance

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance štu
dente opremimo s spretnostmi, ki jih potrebu
jejo, da postanejo celostni finančni svetovalci, s
čimer si omogočijo dobra izhodišča za kariero v
računovodstvu, financah in managementu.

računovodje je v razvitih ekonomijah zalo ce
njen. Dozorelo je spoznanje, da je znanje raču
novodstva nujen pogoj uspešnosti in poslovne
odličnosti.
Več zanimivosti o Visoki šoli za računovodstvo in
finance si preberite na • bit.ly/st-vsr

Fakulteta za

vede o zdravju
Fakulteta za vede o zdravju nudi tri študijske progra
me na 1. in 2. stopnji: Zdravstvena nega, Prehransko
svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija.
Aktivni in uspešni
Študenti dosegajo visoka mesta na treh zapore
dnih tekmovanjih ECHOTROPHELIA SLOVENIJA.

Drugačni pogledi na računovodstvo
Izvajamo dodiplomski program Računovodja
in magistrski program Forenzične preiskave v
računovodstvu in financah. Pri dodiplomskem
programu dobite ključna znanja, ki odlikujejo
dobrega računovodjo, katerega poslanstvo je
svetovati poslovodstvu in predstaviti kakovostne
informacije za pravilno odločanje. Pri magistr
skem študiju pa se naučite, kako preiskati prevare
v financah in računovodstvu.

Široke zaposlitvene možnosti
Diplomanti se lahko zaposlijo v zdravstvenem
varstvu, v vseh zdravstvenih domovih, bolnišni
cah, inštitutih, zavodih za rehabilitacijo, v huma
nitarnih in nevladnih organizacijah, v prehramb
ni industriji, farmacevtski industriji, v športu,
turizmu, zdraviliščih, domovih za starejše …
Več zanimivosti o Fakulteti za vede o zdravju si
preberite na • bit.ly/st-fvz

Zelo cenjen poklic
Diplomanti naše šole razpolagajo z bogatim zna
njem računovodstva, poslovnih financ in davkov.
Njihove strokovne in osebnostne vrline jim omo
gočajo, da postanejo najtesnejši sodelavci poslo
vodstva, ki kreativno sodelujejo pri oblikovanju
kakovostnih predlogov poslovnih odločitev.
Računovodstvo ima svetlo prihodnost. Poklic

Tel.: 059 090 960 | e-naslov:info@ipr.vsr.si

| www.vsr.si

kjer cenimo vaše znanje in s pomočjo strokovnih predavateljev, študijskega gradiva ter izvedbi dveh programov pridobite:

Dodiplomski program računovodja
Naziv: Diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka

Podiplomski program

Forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Naziv: Magister/ica financ in računovodstva

Pridobljeno imamo akreditacijo za izpopolnjevalni enoletni študijski program:

CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR – CPP

(omogoča pridobitev praktičnih znanj s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva)

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA – CPR
(omogoča pridobitev praktičnih znanj s področja oblikovanja predlogov poslovnih odločitev)

Programi se izvajajo v prostorih VŠR - VISOKE ŠOLE ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana
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Skupnost višjih
strokovnih šol

Fakulteta

za farmacijo

Republike Slovenije
V Sloveniji deluje 50 javnih in zasebnih višjih
strokovnih šol, ki v 28 krajih po državi izvajajo
33 različnih študijskih programov. Večino višjih
strokovnih šol povezuje in zastopa Skupnost
višjih strokovnih šol Republike Slovenije (VSŠ)
kot krovna organizacija.

Fakulteta za farmacijo je z več kot 50-letnimi izkuš
njami matična fakulteta za širše področje farmacije
in klinične biokemije. Izvajajo programe Farmacija,
Laboratorijska biomedicina, Kozmetologija, Indus
trijska farmacija in tudi doktorski študij.
Interdisciplinaren študij
daje široko izobražen kader
Na fakulteti skrbijo za enakovreden razvoj vseh
stebrov farmacije: biofarmacije s farmakologijo,
farmacevtske biologije s farmakognozijo, farma
cevtske kemije, farmacevtske tehnologije, klinične
biokemije in socialne farmacije, kar se kaže v in
terdisciplinarnem študiju farmacije. Na področjih
laboratorijske biomedicine, industrijske farmacije
in novejšem študiju kozmetologije ponujajo bolj
fokusirana znanja.
Nekdanji študentje na vodilnih
položajih v farmacevtski industriji
Na fakulteti so ponosni na več nekdanjih študentov,
ki zasedajo vodilne položaje v slovenski farmacevt
ski industriji, pa tudi na mlajše znanstvenike, ki de
lujejo na področju farmacije in sorodnih znanosti.
Prek študentskega sveta in Društva študentov far
macije Slovenije pripravljajo strokovne večere, sim
pozije, motivacijske vikende in tekmovanje v sveto
vanju bolnikom. Študentje lahko sodelujejo tudi pri
izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov.
Več zanimivosti o Fakulteti za farmacijo si
preberite na • bit.ly/st-farma

Uporabno znanje in tesno
povezovanje z gospodarstvom
Prednosti višješolskega izobraževanja, ki traja
dve leti, sta uporabno znanje in tesno povezo
vanje z gospodarstvom. Neposreden stik višjih
strokovnih šol z gospodarstvom omogoča po
membne in takojšnje informacije o potrebah
in pričakovanjih gospodarstva. Sodelovanje
pri projektu Erasmus+ pa omogoča razvijanje
specifičnih spretnosti ter prilagoditve potre
bam evropskega trga dela.

Možna horizontalna
in vertikalna prehodnost
Vsi višješolski študijski programi so modularno
zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem
kreditnem sistemu s 120 kreditnimi točkami.
Kreditni sistem omogoča prehodnost med
moduli in po končanem študiju uveljavljanje
pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izo
braževanju. Možna je horizontalna in vertikalna
prehodnost med moduli in uveljavljanje kre
ditnih točk. Diplomanti višjih strokovnih šol se
lahko po merilih za prehode praviloma vpišejo v
2. letnik visoke šole.
Lani prvič podelili
Diplomo odličnosti
Skupnost VSŠ je pobudnik podeljevanja Diplome
odličnosti. Lani so jo prvič podelili Višji strokovni
šoli Šolskega centra Nova Gorica. Na pobudo
Skupnosti VSŠ se v okviru ministrstva za izobra
ževanje, znanost in šport pripravlja tudi strate
gija razvoja višjega šolstva v Sloveniji, ki bo dala
usmeritve nadaljnjega razvoja višjega šolstva in
umestitve v nacionalni in mednarodni izobraže
valni sistem.
Več zanimivosti o Skupnost višjih strokovnih šol
Republike Slovenije preberite na • bit.ly/st-svssrs

Veliko praktičnega izobraževanja
Kar 40 odstotkov študijskega programa zajema
praktično izobraževanje v podjetjih, zaradi ka
terega so študenti že uvedeni v delovne pro
cese in lahko po zaključku izobraževanja ne
mudoma začnejo z delom. Zaradi tega beležijo
visoko zaposljivost višješolskih diplomantov.

T: 03 734 00 70

profesionalni umetniški materiali

že 26 let
Art Ljubljana

artljubljanashop tel: 01 54 100 46 info@art-lj.si

info@teal.si

TEAL d.o.o., Laško
Kidričeva ul. 5
LAŠKO
PE Celje, Nova vas
Smrekarjeva ul. 3
CELJE
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Fakulteta za

Visoka šola za

multidisciplinaren študij tehnike s poudarkom
na strojniških vsebinah. Na prvi stopnji izobražuje
diplomirane inženirje strojništva, ki so med naj
bolj iskanimi poklici slovenske industrije.

Z dvema sodobnima študijskima programoma,
Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem, izo
bražujejo na področju nudenja turističnih storitev.
Programa sta prilagojena izrednim študentom.

tehnologije in sisteme hotelirstvo in
Fakulteta za tehnologije in sisteme (FTS) nudi turizem Bled

Številne zaposlitvene priložnosti
S prvo generacijo študentov Zdravstvenega tu
rizma so v letošnjem letu naredili korak naprej, v
prihodnje pa si želijo izvajati tudi lasten magistrski
strokovni program, ki bo združeval znanja na po
dročju turizma, hotelirstva, wellnessa in zdravilišč.
Turizem, ki je za Slovenijo pomembna gospodar
ska dejavnost z visokim potencialom razvoja in
rasti, ponuja veliko možnost zaposlitve diploman
tov turističnih strok.
Priznani predavatelji
in visoko strokovno znanje
V študijskih programih obravnavamo vsa področ
ja strojništva, poudarek pa želimo dati usvajanju
kompetenc pri računalniško podprtih tehnologi
jah, energetiki, predvsem sonaravnim tehnologi
jam s poudarkom na obnovljivih virih energije.

Visoka šola za

upravljanje podeželja
Grm Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo
mesto želi preko programa in drugih projektov
aktivno sodelovati pri ohranjanju podeželja in
razvijanju različnih gospodarskih panog od kme
tijstva do turizma.
Izredni študij Upravljanje podeželja
Program Upravljanje podeželja trenutno izvajajo le
v obliki izrednega študija. Študij ponuja široko pa
leto izbirnih predmetov, tako da lahko vsak izbere
svojo poklicno pot ter študij prilagodi svojim ciljem.

Vsi študenti so ob
zaključku študija zaposleni
Z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja
in usposabljanja srednjega in visokega nivoja
inženirskega kadra, usposobljenega za dela v ra
zvojnih oddelkih tovarn, za vodenje proizvodnih
procesov in upravljanje tovarn, dolgoročnega za
gotavljanja tehniško izobraženih kadrov v regiji in
širšem okolju ter obogatitvijo okolja s kvalitetno
izobraženimi kadri prispevajo k visoki zaposlji
vosti svojih diplomantov.

Inovativnost in osebni pristop
Delo z ljudmi, organizacija potovanj, skrb za zdrav
je, oblikovanje inovativne, ustvarjalne in celovite
ponudbe po meri posameznega gosta so znanja,
ki jih tekom izobraževanja približajo svojim diplo
mantom. Za še boljše poznavanje področja dela
njihovih diplomantov pa poskrbijo s praktičnim
usposabljanjem v turističnih podjetjih doma in v
tujini ter delom na različnih projektih.

Zaposlitve od upravnih enot do turizma
Diplomanti se lahko zaposlijo na upravnih enotah,
občinah in v drugih podjetjih, ki se ukvarjajo z ze
mljiškimi in prostorskimi operacijami. Prav tako se
lahko zaposlijo v kmetijskih zadrugah in trgovinah
z namenom svetovanja pri nakupu. Glede na izbir
ne module si študentje lahko naberejo znanja za
zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo z energetiko
na podeželju, turizmom, lahko so razvijalci doda
tnih in dopolnilnih dejavnosti. Vsekakor pa bodo
diplomanti tudi dobri gospodarji domačih kmetij.

Več zanimivosti o Fakulteti za tehnologije in siste
me si preberite na • bit.ly/st-fts

Več zanimivosti o Visoki šoli za hotelirstvo in turi
zem Bled si preberite na • bit.ly/st-vshtb

Več zanimivosti o Visoki šoli za upravljanje pode
želja Grm Novo mesto preberite na • bit.ly/st-grm
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Intervju z

Maticem
Kašnikom
Matic je večni optimist, ki so ga želja
po znanju ter ogromno volje in dela
skozi številne zanimive projekte pripeljali do priložnosti za delo v Indiji,
katero je z veseljem zagrabil in se
podal na največjo avanturo doslej.
Kljub natrpanemu urniku si je vzel
čas tudi za nas in podal nekaj na
svetov in pozitivnih misli za novo generacijo slovenskih študentov.

Kdo je Matic Kašnik?

Moja pot se je začela leta 1988, ko sem se rodil v
Novem mestu. Danes sem zaposlen v globalnem
podjetju EF Education First, ki že več kot 50 let
ponuja edinstvene jezikovne in MBA programe v
tujini. Trenutno živim v Bangalorju, kjer vodim od
delek digitalnega marketinga in inovacij. Doslej mi
je uspelo obiskati (in v nekaterih tudi živeti) že 20
držav po svetu in s tem spoznati različne kulture
ter načine dela. Tekom študija sem bil aktiven v
mnogih nevladnih organizacijah, kjer sem spoznal
res super posameznike in se od njih veliko naučil.
In moj glavni nasvet bi bil, da se je dobro vedno
družiti s posamezniki, od katerih se lahko učimo,
naj si bodo mentorji ali zgolj prijatelji z različnih
fakultet.

Kako pa si sploh prišel do Indije
in tega delovnega mesta?

Tekom študija na FRI-ju v Ljubljani sem bil ak
tiven v različnih nevladnih organizacijah, kot
so AIESEC, TEDxUniversityofLjubljana, KOMISP,
v katerih sem spoznal ogromno navdihujočih
posameznikov in širil svojo mrežo poznanstev.
Poleg tega sem pridobil veliko novih znanj, t. i.
mehkih veščin, ki jih fakultete žal ne vključujejo
v študijski kurikulum. Med drugim sem opravljal
tudi nekaj praks v Sloveniji, pri reviji Računal
niške novice ter Iskra sistemih. Nekako se je vse
znanje prepletalo z znanjem, ki sem ga pridobil
na FRI-ju, kar mi je omogočilo vstopiti v indust
rijo digitalnega marketinga. Priložnost za Indijo

se mi je odprla med AIESEC konferenco v Švi
ci, kjer je bil prisoten tudi EF s svojimi predstav
niki. Teden pozneje sem imel razgovor in še pre
den sem diplomiral, so mi ponudili priložnost za
odprtje novega digitalnega huba v Bangalorju.
Osebno sem želel pridobiti več mednarodnih
izkušenj in slediti svoji strasti do digitalnega
marketinga.

Kakšna pa je sama Indija, kaj
ponuja in kaj človek potrebuje,
da tam preživi?

Hehe, ta tema bi lahko obsegala celoten članek,
saj je indija ogromna in zelo raznolika država. V
zahodnem svetu imamo ogromno stereotipov o
življenju v Indiji, od prometa, onesnaženja, kastne
ga sistema in tako naprej. Večina teh stereotipov je
resničnih, vendar je to le manjši del zgodbe. Indija
je zelo gostoljubna dežela in ima ogromno spošto
vanja do tujcev in ljudi nasploh. Dve izmed njihovih
največjih vrednot sta družina in povezanost med
družinskimi člani, na kar menim, da smo v zahod
nem svetu kar malo pozabili. Je pa tudi država, ki
se pospešeno modernizira. Do leta 2020 bo Indija
postala največja mlada delovna sila na svetu, kar
potrjuje zelo hiter razvoj večjih indijskih mest.

Se ti zdi, da Slovenija mlademu
študentu ponuja dovolj za
uspešen začetek življenja?

Zagotovo imajo študenti v Sloveniji mnogo
edinstvenih priložnosti, da sledijo svojim sanjam.
Menim, da imajo celo ogromno prednosti pred
študenti iz tujine, predvsem zaradi izkušenj, ki jih
prinaša študentsko in volontersko delo. V Indiji, re
cimo, to področje ni tako razvito, razen obveznih
študentskih praks. V Sloveniji lahko posameznik že
kmalu preko praks in volonterstva ugotovi, kje leži
njegova strast, po drugi strani pa dobi tudi vpog
led v delovanje organizacij. Študenta lahko hitro
premamijo dobri žuri (brez katerih seveda ne gre!),
vendar bi bil moj nasvet ta, da se naj posameznik
skuša že v začetku študija ukvarjati z različnimi
projekti izven študijskih obveznosti, v kolikor mu
le čas to dopušča. Dandanes je na voljo ogromno
projektov tudi preko spleta, ki nudijo priložnosti
novih znanj in poznanstev.

Kje pa ležijo pasti in
razlogi, da se mlademu
upu zalomi pri ustvarjanju
lastne zgodbe o uspehu?

Predvsem si morajo študenti že v času študija
upati več, saj imamo takrat veliko priložnosti.
Sam ne verjamem v neuspeh, temveč se vedno
poizkušam iz vsake izkušnje nekaj naučiti. Kdor
si želi uspeti, mu bo uspelo. Pomembno je, da se
ne ustavimo in ne vržemo puške v koruzo. Imam
ogromno prijateljev, tako v Sloveniji kot tudi po
svetu, ki so imeli veliko neuspešnih projektov in
start-up-ov, vendar so se po vsakem neuspehu
naučili, kako zmagati in prenesti te izkušnje v nas
lednje projekte in delo.

Kaj bi torej študentom položil
na srce za konec?

Vsi projekti, s katerimi sem se srečal v svojem živ
ljenju, so pripomogli k moji dosedanji izkušnji. Ve
likokrat se obremenjujemo z vprašanji, kot so »Kaj
pa če ...«, ki nas ustavijo na poti do cilja. Sam sem
poskusil izkoristiti vse priložnosti, ki so pripomogle
k moji osebni in profesionalni rasti. Vsaka kultura
ima svoje značilnosti in pomembno je biti priprav
ljen to sprejeti ter se prilagoditi. Ogromnega po
mena je definitivno efektivna komunikacija in
empatija posameznika. V podjetju se dnevno po
govarjam z ljudmi iz vsega sveta in pogosto, ko se
kaj zalomi, je kriva ravno komunikacija in medse
bojno razumevanje. Za konec bi dodal še to, da ko
vidimo izziv, bodisi v družbi, na delovnem mestu
ali med prijatelji, da vsak prevzame odgovornost
in stopi iz svoje cone udobja. Takrat se začnejo do
gajati resnično dobre stvari!


Lep pozdrav iz Bangalorja, Matic Kašnik.
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»Če bi rad izvedel, kdo
si, pojdi tja, kjer te nihče
ne pozna. Popotovanja
izravnajo vse in te
naučijo vsega. Trpka so
kakor lek in bolj kruta od
zrcalnega stekla. Cesta,
ki se vije v daljavo, te
bo naučila več o sebi
kakor sto let molčečega
poglabljanja vase.«
(Patrick Rothfuss - Ime
vetra)
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v Avstraliji

M

oje ime je Ana in že peto leto preživ
ljam v svetu. Zadnji dve leti sem štu
dirala v Avstraliji in v letu 2017 bila
uradno izbrana v tako imenovano funkcijo “Bris
bane International Student Ambassador – Med
narodni študentski ambasador Brisbana”; preko
razpisa mestne občine Brisbane in njihove po
družnice Brisbane Marketing, ki skrbi za celoten
marketing in trženje destinacije Brisbane.
S svojo funkcijo preko socialnih medijev in
udejstvovanjem na različnih dogodkih ter tudi
preko PR-a (stikov z javnostjo) promoviram Bris
bane kot študentsko destinacijo za mednarodne
študente in seveda tudi kot turistično destinacijo.
V zadnjih dveh letih sem v Brisbanu diplomirala
na dodiplomskem študiju iz Kadrovskega mana
gementa ter iz Vodenja in Managementa in tudi
na podiplomskem študiju iz Vodenja v global
nem razvoju.
Podajam tako nekaj izčrpnih informacij za študij v
Avstraliji kot tudi koristnih povezav in kompas za
planiranje in predpriprav ter organizacijo študija
v večno sončni deželi “tam spodaj” (down under).

Predpriprava
Dandanes so zadeve zaradi interneta mnogo
lažje in dosegljive, zato si lahko vsak posa
meznik podrobno ogleda in najde večino in
formacij na internetu. Na zelo preprost način
internet nudi bodočemu študentu izjemno
veliko kakovostnih informacij, ki vas pripravijo
tako za izbor študija v Avstraliji kot tudi na vse
ostale podrobnosti.
Pripravo za študij v tujini priporočam eno leto
poprej, saj je treba organizirati izjemno veliko
stvari: smer študija, konkurenčne izobraževal
ne institucije in programi, kurikulumi, študijski
semestri, cene ipd. Dejansko lahko vse infor
macije črpate preko interneta, forumov ipd.

Šolnine so v Avstraliji samoplačniške, vsi študiji
so plačljivi cene pa ustrezne njihovim standar
dom, kar za slovenski žep pomeni velik zalogaj.
Mednarodni študentje niso upravičeni ne do
pomoči vlade ne do plačila šolnin na obroke.
V sklopu urejanja vpisa na fakultete se za plača
šolnina, šele nato pa se lahko začne urejati ce
lotna dokumentacija pridobitve mednarodne
študentske vize. Če upate na štipendiranje, ob
vezno zbirajte vso dokumentacijo za razpis leto
poprej.
Preden se vpišete na študij v Avstraliji, morate
opraviti teste iz angleščine IELTS (International
English Language Test System). Testi se opravljajo
na dveh stopnjah: splošna (general) ali akadem
ska (academic). Za študij v tujini je potrebna
akademska stopnja.Testiranje se opravi na Bri
tish Council Slovenia v Ljubljani, če pa zivite kje
na meji, ga brez problema lahko opravljate na
British Council v Zagrebu, Trstu ali v Gradcu. Te
sti so mednarodni in delujejo po istih kriterijih in
ocenjevanju, tudi cena je povsod enaka. Priporo
čam redno učenje in študij, kajti testi so izjemno
zahtevni, za študij v Avstraliji pa morate doseči
določene kriterije, ki so dokaj visoki, da se lahko
vpišete na univerzo v tujini.

Vrste študija
•

•
•

TAFE & educational colleges: sekundarno
šolstvo; tehnično usmerjene izobraževalne
institucije, nekako najlažje primerljive s slo
venskimi višjimi šolami. Programi študija so
Certificate IV – približno 6 mesecev, Diploma
– 1 leto, Advanced Diploma – 1.5 leta; cene
$AUS 5.000-15.000.
Univerzitetni dodiplomski programi: 3-4 leta
študija, cena okoli $AUS 35.000
Univerzitetni podiplomski programi: 1-2 leti,
cena od $AUS 30.000-60.000

Koristne povezave:
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Izmenjave,
bilateralni sporazumi
Nekatere slovenske univerze oziroma fakulte
te imajo sporazum z nekaterimi univerzami v
Avstraliji. Razpisi za bilateralno izmenjavo s par
tnerskimi institucijami izidejo decembra, po
navadi je rok prijave do januarja, štipendija krije
letalski prevoz, študij in določeno žepnino. Več
informacij najdetena vaši matični fakulteti v
pisarni za mednarodne študijske zadeve.

Semestri in sistem študija
Univerzitetni in podiplomski študij se v Avstraliji
prične s koncem januarja oziroma z začetkom
februarja in študijsko leto se zaključi v decembru.
Akademsko leto je torej nasprotje evropskega,
sestavljeno je iz 4 delov, tako imenovan “se
mester break” in prvo izpitno obdobje sta v maju
oziroma juniju (kot pri nas januar).
Študij je drugačen od slovenskega, veliko je
projektnih nalog, izpiti so drugače zastavljeni,
predmetnik in s tem posledično urnik deluje
po modulih, vsaka univerza ali izobraževalna
ustanova pa ima svoje pogoje, standarde in na
čine dela. Izpiti in projekti morajo biti opravljeni
v prvem roku, saj drugega roka pogosto ni ali pa
je plačljiv. Mednarodni študenti morajo na pod
lagi pridobitve mednarodne študentske vize biti
80 % prisotni na predavanjih in izpitih, s tem so
hkrati strogo nadzorovani s strani izobraževalne
institucije in migracijskega urada.

Namestitev
Akomodacija za mednarodne študente je možna
v kampusu univerze, v študentskih domovih ali
v privatnih sobah oziroma stanovanjih. Hkrati je
možnost tudi t. i. “homestay”, ko za določeno vsoto
bivate pri družinah, kjer dobite svojo sobo, hrano.
Cene bivanja so za slovenski standard v vseh ome
njenih možnostih zelo visoke, pozabite na socialo
slovenske države v sklopu ugodnih študentskih
domov in študentskih bonov. V svetu kapitalizma
to ne obstaja.

Prevoz
Mednarodni študentje, ki redno študirajo, imajo
50 % na vse vozne karte (vlak, bus, mestni gliserji
(Brisbane), tramvaji). To je res ena izmed prednosti,
ki so podane vsem internacionalnim študentom.

Potovanja
Tako imenovan “semester break” v izpitnem ob
dobju podaja možnost potovanj po celotni Avs

8
9

Namestitev “Hom
estay”
www.homestay-au
stralia.com
Studenski dom
Brisbane
https://studenton
e.com

traliji, večina univerz in kampusov ima odlične po
nudbe za študente in ogromno mladih se v tem
času odpravi na razna popotovanja po celotni de
želi. Toplo priporočam predvsem zato, ker potova
nja odpirajo naša obzorja in ker je to hkrati odlična
priložnost za druženje in spoznavanje novih ljudi.

Voluntiranje
in slovenske skupnosti
Avstralija je znana po svojih volunterskih priložno
stih in vključevanje v široko paleto volunterstva je
neprecenljivo. Spekter možnosti za prostovoljno
delo je izjemen, gradi vaš življenjepis, širi mrežo
poznanstev in bogato oplemeni notranji jaz. In
formacije dobite na fakultetah in prek interneta,
svojo prošnjo oziroma interes lahko pošljete, že
preden se odpravite v Avstralijo.
Priporočam tudi kontaktiranje raznih slovenskih
skupnosti, katerih povezavo dodajam v odlomku
“Koristne povezave”. Večina slovenskih popotni
kov ima odlične spomine na srečanja z Avstralski
mi Slovenci, ki so vam pripravljeni pomagati, vas
usmeriti ali pa preprosto povabiti na srečanje v slo
venski klub s slovensko glasbo in hrano. Na zdravje
in dober tek!

revija Študent
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Delovne počitnice
v Avstraliji

Patrik je bil en izmed prvih Slovencev, ki je izkusil priložnosti z Work &
Holiday vizo v Avstraliji.

kom in sem se tik pred novim letom preselil v
Sydney. To je bila prava odločitev, saj bi brez te
žav lahko našel in opravljal tudi 3 ali 4 različne
službe! Skoraj 5-milijonski Sydney namreč nudi
veliko priložnosti za delo, predvsem v času po
letne sezone. V tej metropoli sem se ustalil, vse
je potekalo po načrtu – med tednom služba,
čez vikend plaža.
Še kot zanimivost, skupno sem v »land down
under« preživel 7 mesecev in v tem času zelo
veliko delal tudi za Slovence, ki imajo tam svoja
uspešna podjetja.

Patrik Bratuša

Za pridobitev enoletne avstralske delovno-poto
valne vize sem se odločil, ker je bila moja izkušnja
na poletnem delu v ZDA več kot odlična. Želel
sem si še več novih izkušenj in doživetij in v tis
tem času je bila idealna izbira Avstralija. Tako sem
bil del prve generacije Slovencev, ki smo lahko
prejeli Work & Holiday vizo.
Po ureditvi vize sem se novembra odpravil na pot
v Brisbane/Gold Coast. Da si olajšam začetne ko
rake, sem pri STA potovanja izbral program Job
Starter in s pomočjo agencije najprej uredil vso
potrebno birokracijo, da sem lahko uradno začel
z delom. Najbolj priljubljen in učinkovit način za
iskanje dela je osebni pristop - delodajalcu pustiš
svoj življenjepis (CV). Tako te delodajalec lahko
pokliče (če si mu seveda zanimiv) in delo dobiš
veliko hitreje kot s pošiljanjem prošenj.
Sprva sem dober mesec živel na Gold Coastu,
vendar nisem uspel najti dela s polnim delovni
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Plaža na nepozabnem Zanzibarju.

Visoka sezona v

.
ličnih parkov in vrtov
Japonska je polna idi

Aziji in Afriki

Svoje potovanje začnite načrtovati vsaj dva meseca vnaprej, da si lahko zagotovite ugodne letalske karte in
poiščete primerno nastanitev. Zato je pomembno, da veste, kakšno vreme lahko pričakujete. Pripravili smo
seznam vremensko najugodnejših sezon v priljubljenih azijskih in afriških destinacijah.

Maroko

Japonska

Visoka sezona se začne novembra in traja do
marca. Če ne nameravate obiskati vročih puščav
na jugu, se lahko gneči v Casablanci in Marakešu
izognete oktobra in aprila.

Čeprav obsega več klimatskih pasov, je po vsej
Japonski vreme izjemno ugodno oktobra, no
vembra, aprila in maja. Ne pozabite kupiti karte
za japonske železnice, ta je cenejša za turiste, ki jo
kupijo še pred prihodom v državo.

Tajska
Od novembra do februarja ostanejo temperature
pod 30 ºC, zračna vlažnost pa je normalna. To ve
lja za celotno Tajsko, razen za Koh Samui, kamor
je najbolje odpotovati med aprilom in septem
brom.

Indija
Izognite se monsunu in obiščite Indijo med
oktobrom in marcem. V Kolkati in Severovzho
dni Indiji se obdobje znosnega vremena kon
ča že januarja, v Himalaji pa se februarja šele
začne.

Foculus_student_180x60.indd 2

Kitajska
Oktober naj bi bil najboljši čas za obisk Kitajske,
če še lahko najdete ugodne ponudbe. Če ne, lah
ko raziskujete jug čez vso zimo, sever Kitajske pa
med marcem in majem. Zaradi visokih tempera
tur in gneče se izognite obdobju med junijem in
septembrom.

Safariji in Vzhodna Afrika
Čeprav je poletje med junijem in oktobrom tra
dicionalen čas za safari, sta Serengeti in območje
Ngorongoro izjemno privlačna tudi decembra in

januarja. V tem obdobju se velikanske črede prip
ravljajo na kotitev mladičev. December in januar sta
tudi najboljša meseca za opazovanje goril v Ugandi.

Zanzibar
Rajski otok v Indijskem oceanu ima visoko sezo
no med novembrom in marcem, kar je tudi naj
boljši čas za potapljanje na južni obali otoka.

Takoj ko rezervirate
letalske karte, kupite še
GoOpti prevoz. Tako si
boste zagotovili ugodno
ceno in sproščeno pot do
letališča in nazaj.

28/09/16 14:16

revija Študent
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Naprave, ki jih potrebujejo
vsi študentje

Zdaj ko ste se ustalili v študentsko življenje, ugotavljate, da to le ni tako enostavno. Zato smo vam pripravili
seznam tehnoloških izdelkov, brez katerih ne bi smel biti noben študent.

Torba za prenosnik

Zaščitni
ovitki in odbijači

Obstaja ogromno število torb in nahrbtni
kov za prenosnike. Ti večinoma vsebujejo
dosti podloge za zaščito vaših naprav, ne
kateri pa tudi dodatke, kot je solarni pol
nilec. Študentom priporočamo stilsko in
vzdržljivo rešitev, vodoodpornost ter veliko
prostornine po čim nižji ceni. Torbo Inateck
(na sliki) dobite že za nekaj več kot 30 €.

Kensington ključavnica
Prenosniki so narejeni zato, da jih lahko nosi
mo s sabo, toda s tem prinašajo tudi strah pred
neželenimi tatvinami. Da vam ne bo treba
skrbeti za svojo dragoceno lastnino, če mora
te v kavarni skočiti na stranišče, lahko za nekaj
desetakov kupite Kensington ključavnico. Ta
kolesarskim ključavnicam podoben jekleni
kabel se pritrdi na Kensington priključek, ki se
nahaja na 99 % prenosnikov, nakar ga lahko
privežete za mizo ali druge nepremične ob
jekte. Štirimestna številčnica, ki nudi kar deset
tisoč možnih kombinacij, bo zagotovo odvrni
la vse strahove pred nepridipravi.

Večina ljudi uporablja ovitke za pametne tele
fone. Toda ali ste vedeli, da takšna zaščita obsta
ja tudi za tablice in prenosnike? Poskrbite za
primerno zaščito za vse vrednejše prenosljive
naprave. Tudi če prenosnika ne nameravate
prenašati naokoli, lahko nehote potegnete kak
kabel, da pade z mize ali postelje. Ko kupujete
zaščito za ekrane, se izogibajte cenenim izdel
kom, kot tudi steklenim nalepkam. Poiščite šok
vpijajoče zaščitne sloje priznanih znamk, ki so jih
testirali neodvisni ocenjevalci. Pri odbijačih pa
bodite pozorni na fraze, kot so »military grade« in
»certified«. Ostajajte pri priznanih znamkah, kot
so UAG, Rhinoshield in Spiegen.

OBVLADAJMO STROŠKE

www.MojPrihranek.si
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Od mladega voznika do šoferskega mačka

v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
Mladi vozniki, ki so vozniško dovoljenje pridobili po 13. 8. 2010, morajo med prvimi obveznostmi kot vozniki
do 21. leta oziroma v roku dveh let po izdaji vozniškega dovoljenja, če so medtem že dopolnili 21 let, opraviti
Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Sliši se zahtevno, marsikomu bi se zdelo nepotreb
no, zagotovo pa večini predrago. A v AMZS Centru
varne vožnje na Vranskem jim ponudimo več kot le
program, omogočamo jim top šofersko izkušnjo, o
kateri bodo razmišljali še dolgo po napredovanju iz
statusa mladega voznika v šoferskega mačka.
Program je za nekatere precej dolg. A preživet v
skupini do 12 udeležencev, kjer vsak na katerem
izmed elementov varne vožnje kdaj »kiksne«,
se zavrti na gladki površini ali se pod vodomet
pelje z odprtimi stranskimi stekli, še prehitro
mine. Veliko udeležencev se na Vransko pripelje
s prijateljem, sestro, bratom, ki še mora opraviti
Program, in tako preživi prav prijeten in družabni
dan. Cena je zakonsko predpisana – 125 evrov, ki

#cikcakam

#offroadam

jih na Vranskem zagotovo nadgradijo v izkušnje lahko prečkajo cesto, pridobijo s programom.
in izgubljen strah, ki so ga morebiti imeli v prvih Naj ocena, kateri center varne vožnje je najbližje,
prevoženih kilometrih.
ne pretehta pri izbiri usposabljanja. Naj si vzame
Program ni namenjen le temu, da lahko po njem jo čas in dan samo za to, da ga posvetijo varni
svoje vozniško dovoljenje podaljšajo. Spoznajo, vožnji. Za vložen denar naj zahtevajo kakovostna
da bi marsikdo na cesti, ki programa ni opravljal, predavanja, profesionalen odnos osebja, priprav
potreboval nekaj nasvetov in navodil, kako var ljene površine in preventiven namen obiska. Naj
roke in postanejo pogu
no voziti. Na cesti nismo sami in ravno
zaveda vzamejo volan v svoje#HudaFura
#StrupenOvink
nje o nepredvidljivih situacijah in ljudeh, ki ti mni, varni in razmišljajoči vozniki.

Pridi

Si pripravljen
na vožnjo
na
program
SvojeGa
življenja?

dodatnega usPosabljanja
voznikov začetnikov
do dopolnjenega
21. leta
#naglavi
#KirKlanc
v dveh letih po prvi pridobitvi
vozniškega dovoljenja

Center
Center
varne
vožnje
varne
vožnje
na vranSkem
na vranskem

AMZS Vransko oglas_mladi_100x210.indd 1
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korakov do popolnega ženskega orgazma
ter odpiranje duhovnih darov

Prvi korak: Najprej se ženska posveti samo
negovanju svojega telesa, kar pomaga tudi boljši
samopodobi. Vzemite si 2 uri časa samo za razisko
vanje. Prižgite svečko, naredite si romantičen am
bient. Samonegovanje naj ne izgleda le tako, da si
dražite klitoris in prsa. Začnite se počasi božat po
celem telesu, tudi tam kjer ne bi nikoli pomislile, da
bi se dotikale. Pri tem opazujte svoje občutke, kje
je prijetno, kje manj. Lahko si rečete, da ste lepe, da
se imate rade, se sprejemate, ste hvaležne za svoje
telo, svoje občutke. Na koncu se lahko posvetite še
vhodu v nožnico, počasi s prstki nežno masirajte
sramne ustnice, nato zelo počasi pojdite s prstom
v nožnico in raziskujte, kje vse je vaša nožnica ob
čutljiva, kje se sproži prijeten občutek in kje manj.
Poskusite masirati svojo G točko in seveda otipajte
celo notranjost nožnice. Pri samem negovanju,
boste pričele zelo uživati, nožnica bo vedno bolj
vlažna, v ustih bo veliko sline. Nato lahko božate
tudi klitoris in stiskate vhod v nožnico, da se aktivi
ra orgazmična energija. Z vdihom v trebuh in nato
v prsni del pošiljajte to energijo po celem telesu.
To je zdravilna energija, ki regenerira celo telo in
zdravi naše organe. Predvsem bodite pozorni na
to, kaj se dogaja v telesu, kakšni so občutki ob do
tikih in opazujte svoje misli in um. Če hoče um, da
se na hitro zadovoljite, ga utišajte in mu recite hva
la, ampak ne hvala. Proti koncu samonegovanja,
lahko uporabite tudi kak pripomoček, s katerim se
še dodatno stimulirate, z drugo roko, pa se božate
po telesu in spremljate občutke. Na koncu napišite
vse občutke, ki ste jih doživeli, vse misli, spoznanja

Danes je spolnost vse preveč omejena na fi
zično plat. Mi lahko združujemo svoja telesa,
ampak pomembneje je združevati duše, ker
šele takrat se res lahko doseže učinke ter porabi
to energijo za zdravljenje, revitalizacijo notra
njih organov, za odpiranje duhovnih darov in
vsesplošen napredek. To so skrivnosti o katerih
se danes premalo govori. Je pa čas, da se zave
mo, da je spolnost enkratna priložnost za razvoj
človekovih potencialov.
Glavno je to, da brez Ženske energije odteka hor

ter razlike med tem in dotedanjim negovanjem.
Šele ko ozavestite razliko, se lahko prebudijo og
romni spolni potenciali.
Drugi korak:

Šele ko dodobra spoznate
svoje telo, se lahko lotite odnosa z moškim, ki naj
se zgradi na iskrenosti, odprtosti in zdravi komuni
kaciji. Odlično je, da si povemo pričakovanja, kaj si
želimo, kaj lahko damo v odnosu. Ženske rabimo
v odnosu predvsem občutek varnosti, da se lahko
prepustimo. Pomembno pa je še to, da čutimo,
da si nas moški želi, da nas obožuje ter seveda, da
me njega. K zaupanju gre tudi pogovor o spolnos
ti med parterjema, ki je bistvenega pomena, se je
potrebno izraziti, kaj želite, kako želite in zakaj to
želite. V spolnosti se boste lahko izrazile le, če boste
pred tem že dobro poznale svoje telo, svoje točke, ki
sprožajo prijetne občutke ter se o tem pogovorile s
partnerjem in mu pokazale kje in kako naj se vas do
tika, masira, boža ali poljublja. To vsekakor velja tudi
za moškega. Nič ni samoumevno. Kaj ni prijetno, če
lahko o tem spregovorita in se izogneta neprijetnim
občutkom in raje raziskujeta kaj vse je še bolj prijet
no? Torej drugi pogoj na poti do orgazma je spro
ščen pogovor o spolnosti brez tabujev.
Tretji korak je dober stik, kalibriranje z par
tnerjem. Super vaja je, da se usedeta drug na
sproti drugega na tla in si gledata v oči vsaj 10
min. Predlagam, da se le gledata in opazujeta,
kaj se v vaju dogaja, kakšna čustva se sprožijo v
odnosu enega z drugim. Po 10 minutah se lahko

začneta nežno dotikati, božati en drugega in to
vaju popelje do naslednjega koraka.
Četrti korak je sproščenost. Ženska potre
buje veliko časa, da se sprosti, da se navlaži, da
se nožnica res odpre in je pripravljena sprejeti v
sebe moški ud. Najboljša priprava oziroma zagre
vanje ženske je intuitivna ali tantrična masaža,
katero si lahko izmenjata, si nudita tudi oralo, ker
to žensko še dodatno ogreje, da je voljna in ma
ksimalno pripravljena in šele po tem lahko pride
do spolnosti oziroma penetracije.
Peti korak:

Moški zadržuje ejakulacijo čim
dlje tako, da z dihom v trebuh potegne zrak do
prsnega koša v glavo, se malo ustavi in zopet nada
ljuje. Še bolje je, da prej tudi trenira svojo prostato,
da lahko ob točki velikega vzburjenja, sprosti pros
tato in ne pride do izliva. Izliv se lahko prestavi tudi
tako, da se za krajši čas prekine penetracija, z dihom
in pozornostjo pošlje to energijo na višje centre pro
ti srcu in glavi, ko se stanje umiri, pa spet nadaljujeta
z odnosom. Na ta način se podaljša dolžina odnosa,
saj ženske rabimo dlje, da dosežemo zadovoljitev
in več orgazmov, ali pa vsaj enega močnejšega.
Za žensko velja enako, da preden pride do orgaz
ma (na točki 9 od 10), stisne vaginalne mišice in z
dihom v trebuh ter nato z dihom navzgor pošlje
orgazmično energijo po celem telesu, z izdihom
počasi potuje navzdol in ponovi dvakrat isto. Po
membno je, da je orgazmična energija čim dlje v
telesu in da se orgazem razširi po celem telesu.

mon oksitocin, hormon ljubezni, sproščenosti, sre
če. Ta hormon nas tudi energetsko dvigne in nam
da občutek preskrbljenosti ter nas izpopolnjuje.
Zato svet potrebuje nas,
Vas, vse Ženske, da vrnemo v
svojo celico in krog ljudi nežnost,
intuicijo, užitek, sproščenost, mir,
preskrbljenost, empatijo.
Vsaka ženska pa danes
potrebuje vire in osebno rast tudi
na področju spolnosti.

Več o ženski energiji, delu s splošnimi potenciali in upravljanju s spolno energijo lahko preberete tudi
na: www.la-vita.si. Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko pišete na rozalija@la-vita.si 
Rozalija H.
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Ko v stresu pred izpiti

zacveti MOZOLJ
Teden dni do izpita, kup neobdelanega študijskega gradiva in dodatne
obveznosti, ki se jim ne bo mogoče izogniti.

Nič novega? Če si v najstniških letih trpela ali
trpel zaradi nečiste kože, ti je jasno, da v opisanih
razmerah tvoja koža ne bo spominjala na sijočo
polt Taylor Swift ali mladega Leonarda DiCapria.
Nasprotno. Na nosu se zna pojaviti kak gnusen
mozolj in z njim neustavljiva želja, da se ga takoj
znebiš. Čeprav veš, da s stiskanjem le spodbudiš

vnetje in nastanek brazgotine. A nervoza pred iz
pitom naredi svoje.
Mozoljavost je v veliki meri genetsko in hor
monsko povzročena. Zaradi neravnovesja spol
nih hormonov so lojnice čezmerno aktivne, zato
nastaja več loja. Iz loja, roževine in odmrlih kožnih
celic nastane čep, ki zamaši izvodilo lojnice. Loj

ostane ujet v lojnici in tako nastanejo nevnetne
akne ali ogrci. Stanje lahko dodatno poslabša
bakterija Propionibacterium acnes, ki je del običaj
ne flore kože. Ko razgrajuje loj, se namreč spro
ščajo spojine, ki lahko sprožijo vnetje. Nastanejo
vnetne oblike mozoljev, ki na koži pogosteje
pustijo trajnejše posledice v obliki brazgotin, zato
je priporočljivo, da ti pri iskanju rešitve pomaga
strokovnjak.
Stres, ki ga doživljaš v predizpitnem obdobju,
le še prilije olje na ogenj mozoljasti koži. Hor
mon kortizol, ki se sprošča ob stresu, manjša
obrambno sposobnost telesa in spodbuja vne
tje, vpliva tudi na raven spolnih hormonov. Ob
delovanju kortizola pa k izbruhu mozoljev verje
tno še bolj prispeva to, kar počneš, ko si v stresu:
neuravnotežena prehrana, premalo spanja, ne
odstranjen mejkap, stiskanje mozoljev, kajenje ...
Vsemu naštetemu se lahko izogneš. Prav tako
izbereš ustrezen preparat. Raziskave kažejo, da
so pri zmerni mozoljavosti zelo učinkoviti izdel
ki, ki vsebujejo vodikov ali benzoil peroksid, saj
uničujejo bakterije in zrahljajo čep v izvodilu
lojnice. IALUXID gel poleg vodikovega peroksida
vsebuje še hialuronsko kislino in glicin, ki pospe
šita celjenje. Ne glede na izbiro, da se prepričaš o
učinkovitosti izdelka, vztrajaj pri njegovi uporabi
vsaj 8 tednov. Vredno se je potruditi, pred vrati je
valentinovo!

revija Študent
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Šola animiranega filma/
enimation school s Hano

30. 01. 2018, od16:30 do 19:00
Vsakega od nas so v otroštvu zagotovo zaznamo
vale tudi risanke. Pa ste pomislili, da bi se lahko
sami poskusili v vlogi ustvarjalca, ustvarjalke
animiranega filma? ENIMATION school je izobra
ževalni program, kjer lahko svoje sanje s pravo
mero domišljije.
Vetrinjski dvor, Izba

Gwen Hughes kvartet

31. 01. 2018, od 20:00 do 22:30
V Evropo se vrača Gwen Hughes. Umetnica iz
Atlante (ZDA) je redna gostja evropskih festivalov
in ima Slovenijo za svoj evropski dom. Pravi, da
ustvarja retro soul – samosvojo mešanico različ
nih stilov soula, bluesa, funka, new orleansa, jaz
za, pop/rocka ...
Kavarna Slamič, Kersnikova ulica 1

Rod Stewart

02. 02 .2018, 20:00
Odhod z avtobusom na dan koncerta iz več lo
kacij po Sloveniji. V Zagreb prispemo okoli 18.00
ure. Do začetka koncerta prosto. Odhod iz Zagre
ba pol ure po koncu koncerta. V odhodna mesta
pridemo v nočnih urah.
Arena Zagreb

Nauči se investiranja
v kriptovalute

03. 02. 2018,od 9:00 do 18:00
Celodnevni seminar, na katerem se boste od raz
ličnih strokovnjakov s področja financ, investira
nja, kriptovalut in blockchain tehnologije korak
za korakom naučili, kako varno in uspešno inve
stirati v kriptovalute!
Kristalna palača, BTC
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V februarskih dneh se boste začeli zavedati, kaj imate, čeprav vas še vedno mika, da bi se v določenih situ
acijah malce poigrali. Posebno v drugi polovici februarja, ko boste zaradi več planetov v ribah od partner
ja zahtevali, da se vam prilagodi brez upiranja. Vseeno pokažite več nežnosti in pozornosti. Vsekakor boste
najbolj zadovoljni in nasmejani marca; posebno ob novih poznanstvih in če načrtujete krajše potovanje,
lahko pričakujete, da vaju bo to zbližalo. Študij vam tokrat ne bo predstavljal večjih težav.

BIK

Zaradi za vas nerazumljivih besed in prepirov z nasprotnim spolom boste v februarskih dneh delovali
zaskrbljeno. Vse skupaj bo popestril še Mars v ognjenem znamenju. Vseeno si zapomnite, da ima vsak
problem tudi rešitev in lahko predstavlja koristno izkušnjo. Ne smete se naslanjati na ljubezensko neure
sničene stvari ali napačna dejanja iz preteklosti. Pomembno je, da v marcu povlečete koristno in poučno
izkušnjo iz življenja. V naletu strasti in dileme široko odprite oči in se zazrite v svoje srce. Izpiti bodo izziv.

DVOJČKA

V ljubezenskem življenju boste februarja delovali zelo energično. Imate idealno priložnost, da slišite pozi
tivne komentarje o svojem obnašanju, videzu ali celo dejanjih, saj boste z Venero v ribah pustili velik pečat.
Ugaja vam čustvena naklonjenost in pozornost, ki jo dobivate od določene osebe. Pustite se ujeti in razširite
svoja obzorja. Čeprav med vama z določeno osebo še ni kemije, dopustite, da vas ta obišče na prvem zmen
ku. Učenje pozno v noč vam bo v marcu pisano na kožo, zato vam zabave ne bodo najbolj dišale.

RAK

Po eni strani bi radi vse in takoj, po drugi pa vam je nekoliko nerodno vprašati. Kar je zanimivo nasprotje
vašem značaju, drugim morda tudi privlačno, saj ste mešanica jasnih čustev in sramežljivosti, toda sami
nad tem nikakor niste navdušeni! Sami si zapletate stvari, najprej boste februarja preveč spraševali, potem
se boste zlahka pustili prepričati. Vsaj takrat, ko vas bo nekdo razjezil, odločneje udarite po mizi. Samskim
se bo marca veliko dogajalo, vendar ne boste imeli prave energije za začetek novega razmerja.

LEV

V februarju boste prišli do pomembnih zaključkov, ki bodo povezani s prekinitvijo odnosa, ki vas bremeni
že nekaj časa. Zbrali boste pogum, da se postavite zase in začnete funkcionirati bolj sproščeno. V zadnjih
dneh marca se vam s Soncem v ovnu obetajo nova poznanstva, ki bodo še polepšala vaše dni, poleg tega
bo nekdo občutno dvignil vašo samozavest s kopico prijetnih komplimentov, ki vam bodo zelo godili.
Zadeve, povezane s študijem, bodo nekoliko obstale, saj vam bo primanjkovalo energije in vztrajnosti.

DEVICA

Na študijskem področju pričakujte v prvi polovici februarja zaradi Sonca v vodnarju nekaj nejasnosti.
Ljubezenske energije pa bodo skoraj zagotovo pred vaša vrata poslale primerno osebo nasprotnega
spola. Zdaj je primeren čas, da se posvetite nerešenim čustvenim zadevam, ki morda ovirajo vašo mož
nost prejemanja ljubezni v vašem življenju. Marca se boste na vsak način želeli udeležiti zabav, ki bodo
na sporedu, ne pozabite pa, da vas obveznosti, povezane z študijem, čakajo in ostajajo na isti točki.

OSKOP
TEHTNICA

V trenutnem naletu strasti se pravzaprav ne želite čustveno vezati, zato si izmišljujete vse možne iz
govore, s katerimi bi opravičili svoje obnašanje v določenih situacijah. Mimo svoje volje ponavljate že
poznane napake. Nepričakovano impulzivno obnašanje na vas meče slabo luč, kar še dodatno otežuje
ljubezenski dialog. Napake, ki jih delate, morate v mesecu februarju popraviti brez glasnega dramati
ziranja in odvečnih besed. Učenje vam bo konec meseca marca predstavljalo manjšo obremenitev,
vendar se mu kljub temu posvetite.

ŠKORPIJON

Vaše življenje bo v mesecu februarju nihajoče. V prvih dneh se boste ukvarjali z nekom, ki je izredno
občutljiv in nima razčiščenih zadev. Nikar se konec meseca ne podajajte v provokativne dvoboje, saj bi
s tem pokvarili določen odnos, ki ste ga gradili dolgo časa. Ščitilo vas bo Sonce v znamenju rib. Vezani
se boste v sredini meseca marca znašli pred večjimi odločitvami, povezanimi s partnerjevimi zadeva
mi. Najbolj smiselno bi bilo, da skupaj dorečeta določene zadeve in si postavita temelje za prihodnost.

STRELEC

Prva polovica februarja bo obarvana s čustvenimi zadevami. Najdite ustvarjalne načine, kako ponovno
prižgati iskrice v svojem razmerju. S spontanostjo in uporabo elementov presenečenja lahko na dober
način pritegnete pozornost neke osebe in zdaj je pravi čas, da to storite. Za samske je v marcu nakaza
no obdobje zabave, vendar le, če boste sproščeni. Odvrzite svoj stari pristop in izumite nekaj novega,
boljše se boste počutili. Če se boste odločili, si boste s trdim delom tudi zaslužili uspeh in boljše ocene.

KOZOROG

Nadaljuje se vam ugodno obdobje, morda boste še bolj zadovoljni, kot ste sploh pričakovali, z izjemo ne
koliko napornejših dni na začetku februarja, ko bi se morali izogibati besednim spopadom. Ohranite svoj
mir in potrudite se za nekoga, ki se vam vrača v življenje ali pa vas išče na nekoliko nenavaden način, tudi
prek posrednikov. Zadovoljni boste, če se boste spustili v spontano zgodbo in iz nje potegnili najboljše!
Samski se boste najboljše počutili v družbi dobrih prijateljev, ki vas bodo konec marca vabili v svoje kroge.

VODNAR

Mnogi med vami se boste v drugi polovici februarja znašli v globokem raziskovanju in prišli boste do neka
terih življenjsko pomembnih zaključkov. V vašem dnevnem sanjarjenju bo veliko vlogo odigralo vaše ljube
zensko življenje in povsem možno je, da boste mnogi premišljevali o zaključku tega poglavja. Na novo odpr
ta vrata, novi začetki in nova prizadevanja vas bodo napolnili z energijo, ki jo boste v zadnjih dneh marca, ko
bo Sonce v ovnu, z veseljem širili, kjerkoli se boste zabavali. Učenje bo potekalo brez zapletov.

RIBI

Vaša samozavest bo na ostalih področjih naraščala, na čustvenem področju pa bo v februarju počasi
začela upadati, saj se vam bodo odvijale zapletene situacije, ki jih enostavno ne boste razumeli. Nikar
se ne spuščajte v konflikte, ampak se težav lotite taktično in premišljeno. Mars v znamenju strelca vas
bo rešil s svojo vztrajnostjo. V drugi polovici marca bo vaše ljubezensko življenje postalo lepše, boljše in
predvsem bolj vznemirljivo. Samski boste imeli odlične možnosti, da se podate v skrivnostno avanturo.

Peter Bence

03. 02. 2018, 20:00
Peter Bence je prava internetna senzacija zadnjih
let, saj je s priredbami skladb Michaela Jacksona,
zasedbe Queen in avstralske zvezdnice Sie na
Youtubovih in Facebookovih straneh zbral že več
kot dvesto milijonov ogledov.
Cankarjev dom, Gallusova dvorana

Kurentovanje 2018: Nočna
povorka

09. 02. 2018, 18:00
Da bi doživeli enega od desetih najbolj zanimivih
karnevalov na svetu - po izboru Lonely Planeta,
vam ni treba v Benetke ali Rio de Janeiro. Med 2.
in 13. februarjem 2018 pridite na Ptuj in začutite
edinstven karnevalski utrip, ki ga v najstarejše slo
vensko mesto prinese Kurentovanje.
Ptuj

The Chainsmokers

10. 02. 2018, 20:00
Odhod z avtobusom na dan koncerta iz: - Ljublja
ne (parkirišče pred Kolosejem v BTC-ju) ob 10.00
uri - Celja (parkirišče pred dvorano Zlatorog) ob
11.00 uri - Maribora (parkirišče pred trgovskim
centrom Rutar) ob 11.40 uri.
Marx Halle, Dunaj

Spoonful Tribute to Rolling
Stones

16. 02. 2018,20:00
Svojevrsten prostor Skalne dvorane na Ljubljan
skem gradu bodo napolnili zvoki jazza, soula,
funka, R&B-ja, rock&bluesa in latina.
Skalna dvorana, Ljubljanski grad

Sextile

16. 02. 2018, 20:00
Surova punk energija sedemdesetih in prefinje
na temačnost post-punka osemdesetih let prej
šnjega stoletja, združeni v vznemirljivo svežem
zvoku. Sextile se bodo na prvi evropski turneji
ustavili tudi pri nas.
Kino Šiška, dvorana Komuna

Ob dostavi nad
vsakih 10 eur 1l soka
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10 tekaških nasvetov

za popolne začetnike
Razmišljate, da bi na začetku pomladi pričeli s svojimi prvimi tekaškimi koraki? Pohvalno, toda kot pri vseh športnih aktivnostih obstaja tudi pri teku boljši
način vadbe. Spodaj je 10 nasvetov, s katerimi se boste lažje pripravili na tek,
pridobili in obdržali motivacijo za nadaljevanje treningov.

1

Ne z glavo skozi zid. Pogosta napaka pri pr
vih tekaških korakih je zaletavanje. Zato je po
membno je, da v začetni fazi tekač ne poskuša na
domestiti mesecev ležanja s pretiranim zagonom,
saj to ne prinese le bolečine v mišicah zaradi mleč
ne kisline, ampak tudi resnejše poškodbe. Teka se
moramo privaditi postopoma z dodajanjem dolži
ne in tempa. Za začetek vam kljub navdušenju ne
priporočamo, da tečete več kot 3-krat tedensko.

2

Izberite pravi trening. S pravilno zastavljeno
vadbo boste postopoma napredovali in ob
držali zagon. Spodaj je naveden primer za začetni
ke s kombinacijo teka in hoje.
1. teden: 1 minuto lahkega teka izmenjujete z 2
minutama hoje. 9 ponovitev (27 minut).
2. teden: 2 minuti lahkega teka izmenjujete s 3 mi
nutami hoje. 6 ponovitev (30 minut).
3. teden: 4 minute lahkega teka izmenjujete s 3 mi
nutami hoje. 5 ponovitev (35 minut).
Po koncu prvih tednov se boste počutili bolj vital
ne, aktivne in motivirane. Vzdržite se pretiravanja,
ko začutite, da je vaš korak lažji.
4. teden: 6 minut lahkega teka izmenjujete s 3 mi
nutami hoje. 5 ponovitev (45 minut).
5. teden: 10 minut lahkega teka izmenjujete s 3 mi
nutami hoje. 4 ponovitve (52 minut).
6. teden: 15 minut lahkega teka izmenjujete s 3 mi
nutami hoje. 3 ponovitve (52 minut).
Zdaj se boste začeli počutiti bolj vitalno in aktivno,

verjetno z lahkoto pretečete že kakšen kilometer.
Kar tako naprej!
7. teden: 25 minut lahkega teka izmenjujete s 3 mi
nutami hoje. 2 ponovitve. (56 minut)
8. teden: Trije tedenski lahki teki (40, 40 in 45 minut).
9. teden: Trije tedenski lahki teki (45, 50 in 50 minut).
10. teden: 10 km lahkega teka (1 ura).
Na koncu počivajte nekaj dni. Vaše telo se je priče
lo prilagajati rednemu gibanju, potrebuje pa tudi
počitek. Vedno, ko menite, da potrebujete počitek,
si vzemite čas zanj.

3

Pravi tekaški čevlji za vas. Najboljši in najlažji
način za nakup pravih tekaških copatov je v
specializiranih športnih trgovinah, kjer vam bodo
pri izbiri tekaških čevljev in druge opreme znali
svetovati in predhodno opraviti analizo vašega
gibanja pri teku. Od postavitve vašega stopala na
podlago je odvisno kakšen copat potrebujete, kje
morajo biti postavljene opore in kako vam sede
na nogo. Zato si vzemite čas in ugotovite, kakšen
copat vam ugaja, saj je od tega odvisen tudi vaš
napredek – žulji in pekoč občutek stopala nista
dober sopotnik pri teku.

4

Ne zanemarjajte celotnega telesa. Res je,
da tečemo z nogami, vendar je zelo pomemb
no, da naredimo tudi kakšno vajo za celotno telo.
Za vadbo boste potrebovali 7 minut na dan, kar ni
veliko ne?

5

O teku razmišljajte cel dan. Seveda ni treba
teči ves dan. Toda ne smete pozabiti, da lahko
vadba traja tudi čez dan: pravilno pijte vodo, izbe
rite raje stopnice in nobena tragedija ni, če ne par
kirate čisto pri vhodu.

6

Ne pretiravajte! Zaradi navdušenja imate mor
da na začetku občutek, da bi lahko tekli vsak
dan, toda s tem bi pretiravali. Preveč teka na začetku
škodi vaši tekaški izkušnji. Potrebna je zmernost, saj
lahko le tako dejansko napredujemo.

7

Pišite dnevnik vadb. Vzemite si beležko in po
vsakem teku v dnevnik vadb napišite, kako je
šlo, svoje občutke, čas in razdaljo. Ponovno branje
bo odlično motivacijsko sredstvo.

8

Določite cilj. Ko boste tekli že nekaj tednov in
ko se počutite zelo dobro, je čas, da si zastavi
te cilj. Morda udeležbo na pomladanskem 10 km
maratonu. Ne glede na to, kateri cilj si izberete, je
pomembno, da imate cilj, ki ga želite doseči.

9

Pogosto zamenjajte traso teka in družbo.
Vsakdo si ne želi teči vedno po isti poti, saj to
hitro postane dolgočasno. Spreminjajte traso,
raziščite nove poti in morda najdite prijatelja za
tek. Pripravite nov seznam glasbe ali spremenite
termin teka. Presenečeni boste, kako se bo spre
menil vaš pogled na pokrajino glede na dnevno
svetlobo.

10

Bodite potrpežljivi. Vse dobre stvari zah
tevajo trud. Bodite potrpežljivi in vzemite
tek kot nalogo, ki lahko izboljša vaše vsakdanje
življenje.

Pizzeria Parma je pizzeria z najdaljšo tradicijo v
Sloveniji in tudi na področju bivše Jugoslavije.
V začetku 1970-tih so v pasaži Maxija pričeli
peči pice, ki so v Ljubljani povzročile pravo
evforijo. Avtentičen okus pic, pečenih v izvirni
peči tistih dni, ki navdušuje že več kot 40 let...
Legenda? Vsekakor,
in to s ponosom!
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Sunny
Sunny Studio,
Studio, Regentova
Regentova cesta
cesta 37,
37, 1000
1000 Ljubljana
Ljubljana -- Dravlje,
Dravlje, tel.:
tel.: 01
01 513
513 44
44 44,
44, fax.:
fax.: 01
01 513
513 44
44 60,
60, email:
email: sunny@siol.net,
sunny@siol.net, www.sunny.si
www.sunny.si
Odprto
vsak
dan
od
7.00
do
22.30
ure.
Sobote,
nedelje
in
prazniki
od
9.00
do
Odprto vsak dan od 7.00 do 22.30 ure. Sobote, nedelje in prazniki od 9.00 do 21.
21. ure.
ure.
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