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Karierni center Univerze v Novi Gorici 
 
 

Splošni podatki: 

 

• Podpora dijakom pri odločanju o izbiri študija, študentom 

tekom študija pri načrtovanju kariere in diplomantom pri 

snovanju kariernih poti 

• Povezave med gospodarstvom in študenti 

• Sodeluje z diplomanti, srednjimi/osnovnimi šolami 

• Povezovanje celotne izobraževalne vertikale 

 

 Karierni center -  

povezovalna točka za vse karierne aktivnosti  



 
 

 Aktivnosti Kariernega centra  
 

Aktivnosti za dijake/osnovnošolce: 
 

• Projektni dnevi na šolah/v centrih laboratorijih UNG 

• Koordiniranje stažev dijakov zamejskih srednjih šol 

• Koordiniranje informative, informativnih dnevov 

• Karierne novice, okrogle mize z diplomanti, podjetniki  

 



 
 

 Aktivnosti Kariernega centra  
 

Aktivnosti za študente: 
 

• Delavnice, predavanja  

• Karierno usmerjanje, karierne novice, prosta delovna mesta 

• Okrogle mize z diplomanti, podjetniki  

• Ciljno izbiranje študentskega dela 

• Pomoč in spremljanje praktičnega usposabljanja 

• Tutorstvo 

• Zaupna oseba za študente 

• Štipendije za študente športnike, nadarjene študente,… 

 



 
 

 Aktivnosti Kariernega centra  
 

 

Aktivnosti za diplomante: 
 

• Spremljanje zaposljivosti diplomantov 

• Pomoč pri iskanju prve zaposlitve 

• Sodelovanja na okroglih mizah / predstavitvah 

• Vabimo na dogodke fakultet 

• Organiziramo srečanja alumnov 



 
 

 Aktivnosti Kariernega centra  
 

 

Aktivnosti za delodajalce: 
 
 

• Krepitev sodelovanja  z delodajalci, preko praktičnega 

usposabljanja študentov, delavnic 

• Sodelovanja preko diplomskih, magistrskih del, projektnih in 

raziskovalnih nalog 

• Organiziranje dogodkov za študente v sodelovanju z 

delodajalci / diplomanti 

• Obiski študentov v realna delovna okolja 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Poslovno-tehniška fakulteta 
 
Visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring 
 
Strokovni naslov: diplomirani gospodarski inženir (VS) | diplomirana 
gospodarska inženirka (VS) 
 

stičišče tehnologije in podjetništva | praktično usposabljanje 
| upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih 
sistemov | vodenje proizvodnih procesov v industriji | trženje 
inženirskih storitev in industrijskih izdelkov 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (praktično 

usposabljanje, projektni dnevi, skupinski projekti). 

 
 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Fakulteta za naravoslovje 
 
Univerzitetni študijski program Fizika in astrofizika 
 
Strokovni naslov: diplomirani fizik (UN) | diplomirana fizičarka (UN) 
 

fizika | astrofizika | astronomija | fizika trdne snovi, materiali 
| raziskovanje atmosfere | raziskovalna usmerjenost | 
sodelovanje s priznanimi mednarodnimi kolaboracijami 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (projektni dnevi, 

sodelovanje pri projektih). 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Fakulteta za znanosti o okolju 
 
Univerzitetni študijski program Okolje 
 
Strokovni naslov: diplomant | diplomantka okoljskih ved (UN) 
 

varovanje okolja | ocenjevanje vpliva na okolje | ekonomika 
okolja | okoljske politike | zdravstvena ekologija | 
praktično usposabljanje | projektno in raziskovalno delo 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (projektni dnevi, 

skupinski projekti, praktično usposabljanje, laboratorijsko in terensko delo). 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Fakulteta za humanistiko 
 
Univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina 
 
Strokovni naslov: diplomirani kulturni zgodovinar (UN) | diplomirana 
kulturna zgodovinarka (UN) 
 

zgodovina | kultura | varovanje nepremične in premične 
kulturne dediščine | ohranjanje naravne dediščine | 
zgodovine idej in ideologij | večkulturnost | migracije | 
turizem | praktično usposabljanje 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (sodelovanje pri 

projektih, praktično usposabljanje). 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Fakulteta za humanistiko 
 
Dodiplomski univerzitetni študijski program Slovenistika 
 
Strokovni naslov: diplomirani slovenist (UN) | diplomirana 
slovenistka (UN) 
 

slovenski jezik | splošno jezikoslovje | literarne vede | 
dramatika | študije spolov | večjezičnost |  
interdisciplinarnost 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (sodelovanje pri 

projektih, praktično usposabljanje). 

 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo 
 
Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 
 
Strokovni naslov: diplomirani inženir (VS) | diplomirana 
inženirka vinogradništva in vinarstva (VS) 
 

moderna znanja s področja vinogradništva, vinarstva in 
trženja vina | združevanje kmetijskih, živilskih in ekonomskih 
znanj | praktično usmerjen študijski program 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (sodelovanja na 

študentskih festivalih vin, natečajih, projektih). 



 
Študijski programi UNG 

 
 

 

Akademija umetnosti 
 

Visokošolski strokovni študijski program Digitalne umetnosti in prakse 
Moduli: Fotografija, Animacija, Videofilm, Novi mediji 
 

Strokovni naslov: diplomantka | diplomant digitalnih umetnosti in 
praks (VS) 
 

animirani film | animacija v kreativnih industrijah | igrani, 
dokumentarni in eksperimentalni videofilm | umetniški 
video | avtorska, funkcionalna, scenska in reportažna 
fotografija | kreativna raba novih tehnologij 
 

Pridobivanje specifičnih znanj iz komuniciranja, trženja, nastopanja (semestrske 

razstave, sodelovanja na festivalih, sodelovanje pri projektih). 



 
Kontakt 

 
 

 

 

 
 

Karierni center Univerze v Novi Gorici 

Nives Štefančič 

Glavni trg 8, Vipava 

pisarna 37 

E: karierni.center@ung.si I nives.stefancic@ung.si 

T: 05 62 05 813 
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