
 

Dan zame 2016 
3. KARIERNI DAN V ŠTUDIJSKEM LETU s 
PREDNOVOLETNIM SREČANJEM 2016/17 

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
 

 

Dan zame je načrtovan za vse študente naše šole, tudi za ponavljalce 2. letnika, vključene v redni ali izredni 
študij. Vsebine se bodo štele v vaje in je posledično udeležba obvezna.  

 

VABILO IN PROGRAM 
Spoštovani študenti! 

V četrtek, 22. 12. 2016, za vas pripravljamo 3. KARIERNI DAN v tekočem študijskem letu – KARIERNI DAN - »DAN ZAME 

2016« ter PREDNOVOLETNO SREČANJE. Kot ste lahko opazili že iz urnikov, ta dan ne bo predavanj in vaj, pač pa je za 

vse tri študijske programe in za vse skupine predvideno skupno dogajanje v VELIKI PREDAVALNICI ter prednovoletno 

srečanje v AVLI oz. JEDILNICI.  

Da vaše prihodnosti ne puščate zgolj naključjem ste dokazali že s tem, ko ste se odločili za študij. Cilj VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE GRM, ki stremi h kakovostnemu poklicnemu izobraževanju in širše – KARIRENEMU RAZVOJU POSAMEZNIKA pa 

je, da vas okrepi tudi z znanji in spretnostmi o razvoju celostne osebne karirene poti. Slednje je v razvitem svetu vse 

bolj pomembno, pa naj gre iskanje službe in nadaljnji razvoj v njenem okviru ali pri samozaposlitvi na domači kmetiji, v 

domačem podjetju ali pa pri oblikovanju svoje – nove podjetniške dejavnosti. Ne nazadnje pa tudi pri odločitvi za 

nadaljnji študij, delo v tujini itd… 

Temu celostnemu pogledu na razvoj osebne kariere je namenjen tudi osrednji KARIERNI DAN v študijskem letu 2016/17 

»DAN ZAME 2016«, katerega pomembni del predstavlja tudi splošna letna predstavitev ERASMUS+ programa. 

Predviden dnevni red je: 

Čas: Vsebina 

8.00 - 8.45   Uvodni pozdrav in predstavitev možnosti udejstvovanja v mednarodnem okolju v 
času študija in po njem: ERASMUS+ (Helena J. Rogelj in Erasmus+ študent Primož 
Janc) 

Informacije o prihajajočem razpisu Norveški finančni mehanizem (Barbara Turk) 

8.45  – 9.45    Zaposlovanje na podlagi kariernih sider kandidatov (dr. Marija Mikačič Turnšek, 
predavateljica in strokovnjakinja za karierno svetovanje) 

9.15  – 10.15  Internet kot pomembni faktor razvoja kmetijstva, gostinstva, turizma in 
naravovarstva. In kje so vaše priložnosti? (Mitja Košak, marketinška agencija 
Solos d.o.o. in predavatelj splošnega marketinga na Fakulteti za dizajn) 

10.15 – 10.30 Odmor 

10.30 – 12.00 Življenje je zahtevno a lahko živimo pomembno lažje, če več vemo in to tudi 
uporabljamo  - nekaj konceptualnih pristopov, ki nam olajšajo življenje 

(Vladimir Pirc, gospodarstvenik, predavatelj, strokovnjak za področje vodenja, 
organizacije in komunikacije) 

12.00 – 13.30 PREDNOVOLETNA POGOSTITEV 

Lepo vabljeni, 

Razvojna skupina VSŠ GRM Novo mesto 


