Karierni novičnik 5

Januar 2022

Drage ledinke, dragi ledinci,
v novem letu vam želim veliko zanimivih izzivov, dobrih priložnosti in čudovitih doživetij.
Z januarjem običajno pride zavedanje, da je čas, ko se bo potrebno prijaviti na fakulteto, res
blizu. Pred vrati so sejem Informativa, Informativni dnevi na fakultetah, konec januarja izide
nov Razpis za vpis … Zato ne spreglejte novih informacij iz novičnika.
1. Predstavitve fakultet
- sreda, 5.1.2022, ob 19:00 – predstavitev študija GEOLOGIJA (Naravoslovnotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani); obvezne prijave: www.pro-mind.si
- četrtek, 6.1.2022, ob 19:00 – predstavitev študija POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE
IN UPRAVA (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani); obvezne prijave:
www.pro-mind.si
- petek, 7.1.2022, ob 19:00 – predstavitev študija MEDICINA (Medicinska fakulteta,
Univerza v Mariboru); obvezne prijave: www.pro-mind.si
- ponedeljek, 10.1.2022, ob 19:00 - predstavitev študija INŽENIRSTVO MATERIALOV
(NTF – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani) ; obvezne prijave:
www.pro-mind.si
- torek, 11. 1., ob 17.00 - predstavitev EKONOMSKE FAKULTETE UL, na https://uni-ljsi.zoom.us/j/97052072346
- PRAVNA FAKULTETA UM (Maribor) bo imela več predstavitev, ki se jim pridružite na
Zoom srečanju:
https://zoom.us/j/4203656825?pwd=ckpBQURtR1h3WFFRaE9BamNLbWY4dz09
Meeting ID: 420 365 6825
Passcode: 629340

2. Karierni novičnik
Dijaki 4. letnika boste te dni od svojih razrednikov dobili brošuro Fax vpisnik. Ta je za vse
dostopna tudi v spletni obliki https://issuu.com/faxvpisnik/docs/faxvpisnik2022
3. Šolanje v tujini (srednja šola)
UWC Slovenija objavlja razpis za šolska mesta na šolah UWC. Vsa razpisana mesta
omogočajo dijakom opravljanje programa mednarodne mature v šolskih letih 2022/2023 in
2023/2024. Letos razpisujejo štipendije na naslednjih šolah:
 UWC Adriatic v Devinu, Italija: https://www.uwc.org/schools/uwc-adriatic
 UWC Mostar: https://www.uwc.org/uwc-mostar
 UWC Li Po Chun, Hong kong: https://www.uwc.org/li-po-chun-uwc
 UWC East Africa: https://www.uwc.org/uwc-east-africa

Način prijave in pogoji so predstavljeni v razpisni dokumentaciji
https://www.si.uwc.org/razpis-2022. Rok za oddajo prijave je petek, 16. 01. 2022.

4. Aktivnosti
-

Pišem in spreminjam svet: Literati in literatke si dopisujejo z dijaki in dijakinjami.
Na Vodnikovi domačiji iščejo 5 dijakinj_dijakov, ki bodo sodelovali pri naslednji
publikacji festivala Itn. Napisali bodo pismo o pomenu uporabe svojega glasu in
sodelovanju na volitvah, ki si ga bodo izmenjali z enim izmed slovenskih pisateljev ali
pisateljic (Andrej Rozman Roza, Suzana Tratnik, Jedrt Maležič, Dijana Matković,
Andraž Rožman). Prijave zbirajo do začetka januarja na nika.kovac.8m@gmail.com.

-

Povejte svoje mnenje o podnebnih ukrepih na Peer Parlament. Peer Parlament je
novo orodje, s katerim lahko državljani delijo svoja stališča o podnebnih spremembah.
Cilj orodja Peer Parlament je združiti skupino 5–10 zainteresiranih ljudi v neformalnem
okolju, da bi razpravljali o tem, kako lahko Evropa postane podnebno nevtralna. Vse
kar morate storiti je, da izberete temo s seznama in o njej razpravljate.
Teme so: trajnostna energija, trajnostna mobilnost, trajnostna poraba.

Več na https://europa.eu/youth/news/have-your-say-climate-action-peerparliaments_sl
5. Sejem
Informativa bo letos potekala 21. in 22. januarja, ponovno na Gospodarskem
razstavišču, več o programu na https://www.informativa.si/. Vpiši si datum v svoj
koledar in ne spreglej dogodka, ki na enem mestu ponuja veliko informacij, ki jih
potrebuješ za odločitev o svoji karierni.

Izbor novic pripravila Lidija Srša

