VSE, KAR STE ŽELELI VEDETI
O POKLICU
Pridite in vprašajte diplomante UL!
Za vas smo zbrali predstavnike več kot 30 različnih, znanih in manj znanih,
poklicev. Pridite in vprašajte jih, kar vas zanima o študiju, poklicu in
njihovem delu!

14:00 - 14:30 in 14:30 - 15:00
razvijalec medicinskih sistemov (FE)
menedžer idej (FDV)
modna oblikovalka (NTF)
podjetnica in predavateljica (EF)
grafični oblikovalec (NTF)
blockchain razvijalec (FE)
kontrolor zračnega prometa (FS)
znanstveni sodelavec in naravovarstvenik (BF)

26.01.2018

15:00 - 15:30 in 15:30 - 16:00
odvetniški pripravnik (PF)
sodelavka za digitalni marketing (FDV)
revizor in aktuar (FMF)
veterinar (VF)
kadrovica - psihologinja (FF)
matematik v bančništvu (FMF)
logistik (FPP)
arhitekt (FA)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

16:00 - 16:30 in 16:30 - 17:00
zobozdravnik (MF)
mikrobiolog - mladi raziskovalec (BF)
vodja predelovalnega centra odpadkov (FS)
delovna terapevtka (ZF)
inženir vodarstva in okoljskega inženirstva (FGG)
kadrovica (psihologinja) (FF)
prehranska svetovalka (BF)
biotehnolog - genetik (BF)

Velika predavalnica
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Velika predavalnica

10:00 - 10:30
novinar (FDV)
zobozdravnik (MF)
vodja predelovalnega centra odpadkov (FS)
podjetnica in predavateljica (EF)
specialni in rehabilitacijski pedagog (PEF)
grafični oblikovalec (NTF)
delovna terapevtka (ZF)
inženir vodarstva in okoljskega inženirstva (FGG)

10:30 - 11:00
odvetniški pripravnik (PF)
sodelavka za digitalni marketing (FDV)
podjetnica in predavateljica (EF)
delovna terapevtka (ZF)
logistik (FPP)
diplomirana medicinska sestra v patronaži (ZF)
zdravnik (MF)

11:30 - 12:00
prevajalec in podjetnik (FF)
kadrovica (psihologinja) (FF)
stripar in ilustrator (ALUO)
industrijski oblikovalec (ALUO)
psihologinja, asistentka na Oddelku za
psihologijo (FF)
biokemik - genetik (FKKT)

12:00 - 12:30
mikrobiolog - mladi raziskovalec (BF)
blockchain razvijalec (FE)
stripar in ilustrator (ALUO)
imitator in glasbenik
industrijski oblikovalec (ALUO)
psihologinja, asistentka na Oddelku
za psihologijo (FF)
menedžer idej (FDV)

Vsi, ki potrebujete “drugo mnenje” pred odločitvijo,
kje in kaj boste študirali, lahko pridete na brezplačno
svetovanje v PETEK: 14:00 - 18:00 in v SOBOTO:
9:00 - 13:00, 16:30 - 18:00 v Veliko predavalnico pri vhodu!

9:30 - 10:00
zobozdravnik (MF)
vodja predelovalnega centra odpadkov (FS)
grafični oblikovalec (NTF)
inženir vodarstva in okoljskega inženirstva (FGG)
specialni in rehabilitacijski pedagog (PEF)
novinar (FDV)

Karierne svetovalke Kariernih centrov Univerze v
Ljubljani vam omogočajo individualno svetovanje za boljšo
in lažjo odločitev glede izbire študija.

27.01.2018

12:30 - 13:00
mikrobiolog - mladi raziskovalec (BF)
blockchain razvijalec (FE)
stripar in ilustrator (ALUO)
imitator in glasbenik
etnologinja in agronominja (FF, BF)
menedžer idej (FDV)

INDIVIDUALNA SVETOVANJA Ne veš kam? Pridi k nam!
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