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SEDEŽ 
 
Karierni center Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 
Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Telefon: 07 393 00 18 
E-pošta: 
Spletni naslov: www.fzv-nm.karierni_center.si. 
 
 
Karierni center Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto (v nadaljevanju KC) je bil 
ustanovljen z namenom, da zagotovi kvalitetno informiranje bodočih študentov ter nudi podporo 
študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere, poklicne poti in pri odločanju za nadaljnje 
izobraževanje. Delovanje kariernega centra udejanja vizijo visokošolskega zavoda, ki si prizadeva 
zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo študentom in konkurenčnost svojih diplomantov na trgu dela. S 
kvalitetno informiranostjo študentov prispevamo k osebnemu razvoju posameznikov, razširjamo njihova 
obzorja in jih pripravljamo na sodelovanje v poslovnem svetu ter na sprejemanje novih izzivov, ki v 
kombinaciji s pridobljenim znanjem in življenjskimi izkušnjami, predstavljajo iskan delovni potencial v 
današnjem času. Verjamemo, da z usposabljanjem študentov in diplomantov prispevamo k izboljšanju 
načrtovanja lastne kariere oz. poklicne poti, pridobivanju prvih delovnih izkušenj in tesnejšemu 
povezovanju visokošolskega zavoda s poslovnim okoljem. 
 
 
VIZIJA 
KC bo priznan karierni center, ki bo na področju načrtovanja in oblikovanja kariere že v času študija 
študenta povezal z organizacijami kliničnega okolja v Sloveniji in tujini. 
 
 
POSLANSTVO  
Poslanstvo KC je zagotoviti kakovosten študijski in karierni razvoj študentov in diplomantov različnih 
študijskih programov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto ter spodbujati sodelovanje s 
slovenskimi in tujimi delodajalci. 
KC spodbuja študente za prevzemanje odgovornosti za razvoj kariere. Študentom s področja zdravstva 
zagotavlja priložnosti za načrtovanje kariere, določanje kariernih ciljev, pridobivanje izkušenj, 
prepoznavanja in oblikovanje osebnostnih in profesionalnih vrednot, razvoj veščin in strokovnih 
kompetenc. Organizacijam omogoča prepoznavanje ustrezno usposobljenih človeških virov že v času 
njihovega študija ter vključevanje v razvoj le teh. KC je vez med študenti in kliničnim okoljem.  
 
 
TEMELJNI CILJI 
Za uresničitev poslanstva si KC zastavlja naslednje temeljne cilje: 

 spodbuditi študente k izvajanju dejavnosti, ki omogočajo razvoj intelektualnih, študijskih in 
strokovnih potencialov,  

 svetovati študentom pri razvoju kariere kot integriranemu in vseživljenjskemu procesu odločanja 
na osebni, profesionalni in študijski ravni, 

 ustvariti podporno, varno, odzivno in verodostojno okolje, ki spodbuja študente k odkrivanju 
možnosti za razvoj kariere, temelječih na posameznikovih interesih, sposobnostih in vrednotah, 

 prepoznavati, vrednotiti in spodbujati karierne možnosti študentov ob ustrezni informacijski, 
kadrovski in tehnični podpori, 



 

 prizadevati si za odličnost, inovativnost, profesionalnost, etičnost in napredek pri delu in odnosu 
do študentov in organizacij, 

 vzpostaviti in vzdrževati dobre strokovne in poslovne stike in odnose z organizacijami iz 
kliničnega okolja ter njihovimi kadrovskimi oddelki. 

 
 
STORITVE KARIERNEGA CENTRA 
Storitve KC obsegajo naslednje pomembnejše sklope aktivnosti:  

 študijsko in karierno svetovanje bodočim študentom, študentom in diplomantom (individualno in 
skupinsko),  

 organizacija izobraževanj, ki usmerjajo zaposlitveni potencial študentov in diplomantov,  
 analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti diplomantov FZV NM,  
 kadrovsko svetovanje in posredovanje, 
 povezovanje akademskega in kliničnega okolja;  
 promoviranje vseživljenskega učenja. 

 
 
Možni načini izvajanja storitev KC: 

 delavnice, tečaji (vaje, delo na primerih), 
 seminarji (specifične vsebine za razvoj kariere), 
 okrogle mize (vsebinske razprave o določeni aktualni temi), 
 predavanja (aktualne vsebine), 
 svetovanje (individualno, skupinsko), 
 tutorstvo, 
 raziskovanje in analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti. 

 
 
Doseganje kakovosti bo zagotovljeno z/s:  

 dostopnostjo,  
 individualnim pristopom,  
 zaupnostjo,  
 ažurnim spremljanjem razmer na trgu dela,  
 spodbujanjem mladih k pravočasnemu načrtovanju kariere in pridobivanju kompetenc , 
 optimizacijo potenciala študenta in diplomanta,  
 skrbjo za študijski in karierni razvoj študentov, diplomantov in akademskega osebja. 

 
 
DELOVANJE KARIERNEGA CENTRA 
 
KC bo študentom zagotavljal možnosti individualnega in skupinskega svetovanja. Svetovanje bo potekalo 
v času uradnih ur. Namen uradnih ur KC je posredovanje informacij, pomoč pri iskanju informacij in 
svetovanje o uporabi aktualnih virov v zvezi z: razvojem kariere, spoznavanje osebnostnih lastnosti, 
pridobivanjem delovnih izkušenj, iskanjem zaposlitve, zaposlitvenim razgovorom … 
 
 
 
 



 

KADROVSKA ZASEDBA KARIERNEGA CENTRA 
Odgovorna oseba: 
Ime in priimek: Doc.dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica 
Telefonska številka: 07/393-00-30 
E-naslov: dekanat@vs-nm.si 
Strokovni sodelavec: 
Ime in priimek: Mojca Kebelj 
Telefonska številka: 07/393-00-18 
E-naslov: mojca.kebelj@guest.arnes.si 
 
 
KC bo upošteval in negoval naslednje vrednote: odprtost do novih idej, pripravljenost pomagati, 
tolerantnost, iznajdljivost, kreativnost, samoiniciativnost, iskrenost, pozitivno gledanje na svet, 
prijateljstvo, sodelovanje. 

 
V naši svetovalnici se lahko oglasite v času uradnih ur, vendar vam svetujemo, da se zaradi kvalitete uslug 
na svetovanje predhodno naročite po elektronski pošti ali telefonu 07 393 00 18.  

 
Uradne ure kariernega centra 

Svetovalec Uradne ure 
Mojca Kebelj pon., tor., sre.: 9:30-11:00 
Mojca Kebelj čet., pet.: 13:00-15:00 
 
 
Vsi člani KC so o vseh dogodkih obveščeni po elektronski pošti in preko spletne strani kariernega centra 
www.fzv-nm.karierni_center.si. 
 
KC vsako leto organizira delavnice, tečaje, seminarje in predavanja in druge oblike izobraževanj, ki so 
koristne pri premagovanju ovir pri študiju in pri iskanju zaposlitve.  
 
Izobraževanja in usposabljanja so v večini primerov za študente brezplačna.  
 



 

PRILOGE 
 
Priloga 1: Vsebina dela KC z bodočimi študenti  
Priloga 2: Vsebina dela s študenti 
Priloga 3: Vsebina dela z diplomanti 
Priloga 4: Vsebina dela z delodajalci 
Priloga 5: Vseživljenjsko izobraževanje



 

priloga 1 
 
BODOČI ŠTUDENTJE 
 
Srednješolska leta se bližajo h koncu. Mnogi se soočate z vrsto različnih vprašanj, povezanih s študijem in 
nadaljnjo kariero. 
 

 Kateri je pravi študij zame? 
 Kaj bi želel/a delati čez 10 let? 
 Kateri študijski programi so »perspektivni«? 
 Kakšne so moje zaposlitvene možnosti po končanem študiju? 

 
Na našem portalu smo za vas pripravili koristne informacije, ki so vam v pomoč pri izbiri študijskih poti: 
 

 Predstavitev študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje na Fakulteti za zdravstvene vede Novo 
mesto 

 Predstavitev poklicev 
 Možnost vpisa v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega za 

kandidate, ki predhodno niso zaključili srednješolskega izobraževanja s področja zdravstvene 
nege 

 Predstavitev študentskega življenja 
 
V kariernem centru vam bomo svetovali, kateri študijski program je primeren za vas glede na vaše lastne 
vrednote, zanimanja, dosežke in cilje. Hkrati vas bomo glede na izbran študijski program informirali tudi o 
zaposlitvenih možnostih po končanem študiju in o možnostih nadaljevanja študija.  
 
V Kariernem centru Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto v času uradnih ur* izvajamo 
informativno svetovanje za izbiro študija**. 
 

Uradne ure kariernega centra 
Svetovalec Uradne ure 
Mojca Kebelj pon., tor., sre.: 9:30-11:00 
Mojca Kebelj čet., pet.: 13:00-15:00 
 
Informacije o vpisnem postopku, številu vpisnih mest na študijske programe ter o aktualnih rokih za vpis 
najdete v vsakoletnem Razpisu za vpis na spletni strani  
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
Masarykova cesta 16 
1000 Ljubljana 
 
 
**Informativno svetovanje za izbiro študija  
 
Če se odločate za študij in imate kakšno vprašanje ali pomislek, vam nudimo dodatne informacije o 
študijskih programih in promocijske brošure vseh programov Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto. 
V našem centru nas lahko obiščete v času uradnih ur.  
Za obisk se predhodno dogovorite po elektronski pošti (mojca.kebelj@guest.arnes.si) ali po telefonu 



 

07/393-00-18 
Svetovalnica Kariernega centra se nahaja v prostorih Fakultete za zdravstvene vede  Novo mesto. 
 
Kako izbrati študij  
Pri izbiri študija je pomembno, da posameznik zelo dobro pozna samega sebe, svoje vrednote, interese, 
sposobnosti in znanja, ter pozna značilnosti poklicev, ki so mu zanimivi in zanj primerni. 
 
Trije koraki pri pravilnem odločanju 
 
1. korak - Spoznaj sebe 
Poznavanje samega sebe je ključnega pomena pri načrtovanju kariere, kajti le na tak način se boste lažje 
odločili, kaj in na katerem področju bi radi delali. 
Potrudite si odgovoriti na naslednja vprašanja:  
1. Kaj rad/a delam (interes)?  
2. V čem sem dober/a (spretnosti, veščine)?  
3. Kaj želim doseči, delati v življenju (vrednote)?  
4. Kakšen tip osebnosti sem? 
 
2. korak - Spoznaj značilnosti poklicev 
Zmotna predstava mnogih je, da bodo lahko s svojo izobrazbo opravljali samo nek ozek nabor poklicev, 
za katere jih je usposobil njihov študijski program. Danes je zaposlovanje zelo fleksibilno. Posameznik 
lahko v svoji karieri zamenja več poklicev, ki morda celo niso s področja, s katerega je diplomiral. 
 
Informacije o poklicu 
Za vas smo pripravili opise poklicev, kjer boste dobili informacije o naravi dela posameznega poklica. 

1. Naziv poklica 
2. Opis poklica 

2.1 Predstavitev dela 
2.2 Delovna področja 
2.3 Pogoji za delo 

3. Zahtevana znanja in spretnosti 
3.1 Formalna izobrazba 
3.2 Kompetence 
3.3 Interesi in osebnostne lastnosti in spretnosti 

4. Zaposlovanje 
4.1 Potrebe trga dela po poklicu 

 
3. korak - Izberi ustrezen študijski program 
 
 
 
 
 



 

priloga 2 
 
ŠTUDENTI 
 
Karierni center usposablja aktualne študente študijskih programov Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto za uspešnost na trgu dela. Glede na vaše poklicne interese vam svetujemo pri načrtovanju 
individualnega študijskega programa (odločanju za izbirni predmet in modul, pomagamo pri iskanju in 
izbiri organizacij in ustanov za opravljanje kliničnega usposabljanja, pomagamo pri izbiri tem 
seminarskih/raziskovalnih nalog in teme diplomske naloge) ter svetujemo pri nadaljevanju študija na 
podiplomski ravni.  
 
Karierni center vam ponuja tudi možnost osebnega kariernega svetovanja, ki vam je lahko v pomoč pri 
aktivnem delovanju na področju kariere, in sicer pri: 

 spoznavanju lastnih interesov, sposobnosti, veščin in drugih osebnostnih lastnosti, ki so 
pomembne za oblikovanje kariere, 

 analizi kariernih možnosti, 
 načrtovanju kariere, 
 pripravi in oblikovanju kariere 
 ter pri vseh drugih kariernih dilemah. 

 
V naši svetovalnici se lahko oglasite v času uradnih ur. 
 

Uradne ure kariernega centra 
Svetovalec Uradne ure 
Mojca Kebelj pon., tor., sre.: 9:30-11:00 
Mojca Kebelj čet., pet.: 13:00-15:00 
 
Za obisk se predhodno dogovorite po elektronski pošti (mojca.kebelj@guest.arnes.si) ali po telefonu 
07/393-00-18 

 

Na portalu pa smo za vas pripravili vsebine, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju vaše študijske in 
karierne poti:  

 program delavnic in tečajev, ki jih izvajamo v kariernem centru, 
 informacije o možnostih za vključitev v mednarodno izmenjavo študentov,  
 objava prostih študentskih del, ki se navezujejo na vaše študijsko področje,  
 aktualne informacije za študente o dogodkih v lokalnem okolju (zaposlitveni sejmi, 

predavanja, znanstvene konference, tečaji, okrogle mize, kulturne in družabne prireditve …).  
 

 
 
 
 
 



 

priloga 3 
 
DIPLOMANTI 
 
Še naprej želimo ohranjati stike z vami, zato vas vabimo, da še naprej uporabljate naš portal. Z diplomo 
ste sicer izgubili status študenta in s tem dostop do e-kariernega centra (kot študent), vendar to ne 
pomeni, da v bodoče ne bomo več skrbeli za vašo karierno pot. 
 
Diplomanti se lahko preko Kariernega centra informirate o možnostih za: 

 nadaljevanje študija* , 
 učinkovito iskanje zaposlitve*. 

 
 
*NADALJEVANJE ŠTUDIJA: Svetovanje in informiranje o študijskih programih druge in tretje stopnje, ki 
jih izvajajo visokošolske institucije Visokošolskega središča Novo mesto: 

 FZV NM, 
 VŠUP NM, 
 FPUV NM. 

 
*ISKANJE ZAPOSLITVE: Ob predhodnem načrtovanju kariere je iskanje zaposlitve lažje. Iskanje 
zaposlitve naj bo učinkovito: aktivnosti je potrebno dobro organizirati, si narediti tedenski načrt 
aktivnosti (katere načine iskanja uporabiti, kdaj pisati prošnje, kdaj iti na razgovor), predhodno analizirati 
organizacije, v katerih se išče zaposlitev.  
 
Izvajanje osebnega/skupinskega svetovanja in organizacija delavnic, ki vključuje naslednje vsebine: 
 poznavanje sebe in analiza želja, možna delovna mesta, ki bi lahko bila del poklicne kariere, 
 analiza razmer na trgu dela in oblikovanje nabora za zaposlitev možnih, ustreznih organizacij,  
 iskanje zaposlitve (načini iskanja zaposlitve s pomočjo spleta, prijavljanje na oglase in razpise, prijava 

na zavod za zaposlovanje, iskanje s pomočjo kadrovskih agencij, direktni pristop do delodajalca, 
udeležba na zaposlitvenih sejmih, iskanje dela s pomočjo študentskih servisov …), 

 prijava ali prošnja (struktura vloge/prijave, vsebina strokovno pripravljene osebne predstavitve – 
življenjepisa, priloge …). 
 

 
**ZAPOSLITVENI RAZGOVOR predstavlja možnost osebne predstavitve. Karierni center iskalce 
zaposlitve informira o pravilnem pristopu na razgovoru za zaposlitev** in sicer kako se napiše prošnja za 
delo in življenjepis, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor, kaj narediti pred razgovorom, kako se 
vključiti v razgovor ter kaj narediti po zaposlitvenem razgovoru. 
 
Izvajanje osebnega/skupinskega svetovanja in organizacija delavnic, ki vključuje naslednje vsebine: 
 
 priprave na zaposlitveni razgovor (vrste zaposlitvenih razgovorov, pomoč pri pripravi na razgovor), 
 razgovor (simulacija razgovora: potek, napake na razgovoru, najpogostejša vprašanja, nedovoljena 

vprašanja), 
 po zaposlitvenem razgovoru (zahvalno pismo, kako naprej ob zavrnitvi, uspešen pričetek dela). 
 
 
V naši svetovalnici se lahko oglasite v času uradnih ur. 
 



 

Uradne ure kariernega centra 
Svetovalec Uradne ure 
Mojca Kebelj pon., tor., sre.: 9:30-11:00 
Mojca Kebelj čet., pet.: 13:00-15:00 
 
Za obisk se predhodno dogovorite po elektronski pošti (mojca.kebelj@guest.arnes.si) ali po telefonu  
07 393 00 18. 

Na portalu pa za vas objavljamo vsebine, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju vaše študijske in karierne 
poti:  

 program delavnic in tečajev, ki jih izvajamo v kariernem centru, 
 objava prostih delovnih mest, ki se navezujejo na vaše študijsko področje,  
 aktualne informacije za diplomante o dogodkih v lokalnem okolju (zaposlitveni sejmi, predavanja, 

znanstvene konference, tečaji, okrogle mize, kulturne in družabne prireditve …). 
 
Karierni center vas bo informiral o dogodkih, novostih na trgih dela, javnih razpisih ter preko baze 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o aktualnih prostih delovnih mestih. 

  
 

Uporabne povezave: povezave na zaposlitvene portale, agencije za zaposlovanje, zaposlitvene sejme, 
študentske servise … 
 



 

priloga 4 
DELODAJALCI 
 
Delodajalci lahko preko kariernega centra: 
 

 spoznajo kompleksnost strokovnega in kompetenčnega profila naših diplomantov ter 
 se povežejo z našimi študenti in diplomanti. 

 
Tako diplomanti kot študentje ter delodajalci lahko navežejo stik glede na svoje želje in potrebe. 
 
V kariernem centru vam ponujamo: 
 

 hitrejše kadrovanje: (baza s podatki o študentih in diplomantih študijskih programov institucij 
FZV NM),  

 oglaševanje delovnih mest: (delodajalcem je omogočeno oglaševanje prostih delovnih mest na 
portalu kariernega centra, ustvarjene so povezave z agencijami za zaposlovanje, Zavodom RS za 
zaposlovanje …), 

 možnost spoznati kandidate pred nastopom dela: ponujamo vam možnost, da bodoče kandidate 
za zaposlitev spoznate že med študijem – v obliki klinične prakse, predstavitev, sodelovanja na 
različnih dogodkih (npr. zaposlitveni sejem), 

 možnost sooblikovanja letnega načrta izvajanja programov vseživljenjskega učenja: (nabor 
programov za izpopolnjevanje se oblikuje v skladu s potrebami delodajalcev).  

 
 
Za razgovore smo dostopni v času uradnih ur oz. po e-pošti (mojca.kebelj@guest.arnes.si). 
 
 

Uradne ure kariernega centra 
Svetovalec Uradne ure 
Mojca Kebelj * pon., tor., sre.: 9:30-11:00 
Mojca Kebelj * čet., pet.: 13:00-15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

priloga 5 
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE 
 
*PROGRAMI VSEŽIVLJNJSKEGA UČENJA: Svetovanje in informiranje o programih vseživljenjskega 
učenja, ki jih izvaja Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto. 
 
Izvajanje informiranja o vseživljenjskem izobraževanju, ki vključuje naslednje dejavnosti: 

 aktualne informacije za zaposlene in delodajalce o dejavnostih kariernega centra na področju 
vseživljenjskega izobraževanja, 

 analiza povpraševanja po programih vseživljenjskega izobraževanja, 
 ponudba programov za izpopolnjevanje, 
 informiranje in svetovanje o akreditiranih programih za izpopolnjevanje (cilji, kompetence, 

vsebine, trajanje, vrednotenje, cena), 
 objava prostih mest za vključitev v posamezne programe,  
 organizacija in izvedba programov za izpopolnjevanje. 

 
 
V naši svetovalnici se lahko oglasite v času uradnih ur. 
 

Uradne ure kariernega centra 
Svetovalec Uradne ure 
Mojca Kebelj pon., tor., sre.: 9:30-11:00 
Mojca Kebelj čet., pet.: 13:00-15:00 
 
Za obisk se predhodno dogovorite po elektronski pošti (mojca.kebelj@guest.arnes.si) ali po telefonu  
07 393 00 18.  

 


