
  

Име – добра практика: 

Кариерен център на Университета в Любляна  

 

Организация: 

Университет Любляна в сътрудничество с Министерство на образованието, науката и 

спрота и Европейският съюз 

  

Описание: 

 

От 2013 година Кариерният център на Университет Любляна е място за срещи 

между обещаващи служители и отлични работодатели. 

Проектът е частично финансиран от Европейският социален фонд на ЕС и 

Министреството на образованието, науката и спорта. Основната цел на проекта е да се 

подкрепи бъдещото развитие на кариерата, да се проведе консултиране за висше 

образование и да се засили сътрудничеството между Центъра за кариерно развитие и 

работодателите, за по-добра работа и пригодност за заетост на възпитаниците на 

Университета в Любляна след тяхното дипломиране и постигане на целите та Европа 

2020. 

  

Кариерни консултанти работят в 23 факултета и 3 академии на Университета в 

Любляна и предоставят пълна подкрепа на студенти и завършващи за тяхното 

кариерно проучване. За постигането на тези цели те си сътрудничат и са във връзка с 

различни партньори и работодатели. Освен консултациите, се организират различни 

семинари, кариерни лагери, информация за възможности за работа в чужбина, Skype 

връзки с консултанти от чужбина, кратки интервюта с работодатели, презентации на 

работодатели и посещения в действителна работна среда. 

 

Сътрудничеството с кариерни центрове е една отлична възможност за работодателите 

да обявят свободни работни места, студентски стажове и бригади, да се представят 

пред завършващи студенти, които са потенциални кандидати за работа. 

Работодателите могат да участват и в други дейности на кариерният център. 

Дейностите на Кариерният център са напълно безплатни и са на разположение на 

всички факултети и академии на Университет Любляна. 

 
Целева група:  

 

Термини и определения: 

Студенти, завършили обучение, работодатели, кариера, кариерен център, възможности 

за заетост. 
  

Област на приложение: 

  

Метод/процедура:  

 

Свързани документи/сайтове: 

 

Additional information: https://kc.uni-lj.si/o-nas   

Допълнителна информация: https://kc.uni-lj.si/o-nas  

 Find us on Twitter    Find us on Facebook   
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Видео за студенти: https://youtu.be/WdLT3vjdhMo 

 

 (Английски субтитри):https://www.youtube.com/watch?v=3MsZTUqdMKc  

 

Video for employers: https://youtu.be/kgMhrWzUfPo  
Видео за работодатели: https://youtu.be/kgMhrWzUfPo 

 

(English subtitles): https://youtu.be/NglCHOG2UN8   

(Английски субтитри):  https://youtu.be/NglCHOG2UN8  
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