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Kako je POPR spodbudil
obisk naših aktivnosti?



Svetovanje
595 

individualnih 
svetovanj

CV klinika in 
individualno 
svetovanje

VKO 
delavnice

56 delavnic
1407 

udeleženih 
študentov

Delavnice za 
razvoj 

kompetenc
122 dogodkov

2776 
udeleženih

Povezovanje 
z delodajalci

339 
registriranih 
delodajalcev

24 
predstavitev 
delodajalcev

Informiranje 
o kariernih 
priložnostih

764 
objavljenih 

delovnih mest

28815 ogledov 
prostih 

delovnih mest



POPR – Portal za osebni in profesionalni razvoj

Preprost pregled vseh 
dogodkov  in svetovanj 

na enem mestu

Enostaven način 
naročanja na svetovanja 

in prijave na dogodke

Hiter pregled prostih 
delovnih mest

Vodeno razvijanje 
kompetenc prek 

sistema potk



Raziskovanje karierne poti naj ne bo blodnjak



Katera digitalna orodja še uporabljamo pri 
spodbujanju vseživljenjske karierne 
orientacije?

POPR SPLETNA STRAN KC TEDENSKE E-NOVICE

DRUŽBENA OMREŽJA E-UČILNICA KC
ALUMNI UL

https://alumniul.online/


Aktivnosti Mreže klubov alumnov UL

Dogodki Ugodnosti
Sodelovanje s 

KC
Objava prostih 
delovnih mest

VŽU ponudba Delavnice Mentorstvo
E-novičniki in 

druga 
komunikacija



Portal alumniUL

Spletni portal kot osnovno orodje za komuniciranje z alumni.

Komunikacijsko orodje, ki posnema realno hierarhijo fakultet in 
akademij UL ter s tem enakovredno zastopanost le-teh prek 
klubov alumnov. 

• zaprta in neposredna komunikacijo z in med alumni,
• organizacijo dogodkov,
• objavo prostih delovnih mest,
• mentorski sistem,
• pregled delovnih mest, ki jih zasedajo naši alumni in 

pregled nad tem, v katerih državah se zaposlujejo,
• enotno bazo podatkov o naših diplomantih.

Registracija 
prek:
 e-naslova
 Linkedina
 fizične 

vpisnice



Mentorstvo Alumni za študente

Ideja

Povezovanje študentov 
z alumni in jim na ta 
način omogočiti 
izkušnjo resničnega 
delovnega okolja preko 
osvetlitve delovnega 
mesta.

Implementacija

Začetek v novembru 
2021.

Prva povezovanja v 
februarju 2022.

Prve opravljene 
osvetlitve delovnih 
mest v marcu 2022.

Rezultati

145 zaključenih 
mentorskih parov.

Več kot 300 povezav še 
vedno aktivnih.

Zadovoljstvo s strani 
študentov in alumnov


