
Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Fakulteti za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) z dne 3.4.2013 ter skladno s 27. členom Statuta FUDŠ z dne 

28.2.2013 (UPB_2) in spremembo z dne 2.4.2013, je dekan FUDŠ dne 10.4.2013 sprejel 

 

Pravilnik  o delovanju Kariernega centra FUDŠ 

 

1. člen 

Ta pravilnik ureja delovanje Kariernega centra Fakultete za uporabne družbene študije (v 

nadaljevanju KC FUDŠ). 

2. člen 

KC FUDŠ je  mesto, kjer študent pred začetkom študija ter tekom celotnega študija dobi informacije 

in pomoč za svoj karierni razvoj. 

3. člen 

Strateške usmeritve KC FUDŠ so naslednje: 

 dvigniti delež študentov z delovnimi izkušnjami 

 dvigniti aktivnost študentov pri dodatnem vseživljenskem izobraževanju 

 spodbujati poslovne priložnosti tudi izven javnega sektorja 

 povezati študente s svetom podjetništva, gospodarstva in nevladnimi organizacijami. 

 

4. člen 

Naloge KC FUDŠ so:  

 svetovanje pri načrtovanju in izbiri študija 

 povezovanje s srednjimi šolami 

 izvajanje dejavnosti, v okviru katerih se izvaja svetovanje študentom pri načrtovanju in 

oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg 

dela 

 izvajanje dejavnosti, ki so usmerjene k razvoju karierne orientacije  

 predstavitve podjetij na fakulteti 

 organizacija neposrednih obiskov v bodoča delovna okolja diplomantov 

 predstavitve programov in profilov diplomantov potencialnim delodajalcem ter promocija 

dejavnosti fakultete in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa 

 spremljanje karierne poti diplomantov FUDŠ ter 

 organizacija različnih dogodkov (seminarjev, delavnic, okroglih miz, izobraževanj), ki 

omogočajo uporabnikom KC pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za 

učinkovit vstop na trg dela.  



Pri izvajanju nalog KC FUDŠ daje poseben poudarek tudi vključevanju oseb s posebnimi potrebami.  

 

5. člen 

KC FUDŠ ni samostojna pravna oseba.  

KC FUDŠ deluje v okviru Dekanata fakultete kot samostojna organizacijska podenota, organizirana  

skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Fakulteti za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici. 

KC FUDŠ se financira iz lastnih sredstev fakultete, iz donacij ter iz finančnih sredstev, pridobljenih 

preko prijav na javne razpise. 

6. člen 

KC FUDŠ pri izvajanju storitev iz 4. člena tega pravilnika sodeluje z delodajalci, srednjimi šolami, 

izvajalci študijskih praks, društvi in združenji ter drugimi zunanjimi izvajalci.  

Storitve KC FUDŠ iz 4. člena tega pravilnika so za uporabnike (študente, bodoče študente in druge) 

brezplačne. 

7. člen 

Za obveščanje uporabnikov in širše javnosti KC FUDŠ uporablja spletno stran fakultete, s posebnim 

zavihkom o kariernem centru. 

 

8. člen 

Ta pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve sprejme dekan FUDŠ. Pravilnik prične veljati naslednji 

dan po objavi v Visokošolskem informacijskem sistemu in na spletni strani fakultete. 

 

 

izr. prof. dr. Matej Makarovič, l.r. 

dekan 


