
SOS PRED VPISOM NA ŠTUDIJ 

Služba VPIS, UL v času informativnih dni, 17. in 18. februarja 2023, odpira vrata sedeža Univerze v 

Ljubljani za vse, ki iščete zase priložnost v študiju. 

Bodoči bruci, ko boste v petek, 17. in v soboto, 18. februarja, dopoldne in/ali tudi popoldne 

obiskovali fakultete in akademije Univerze v Ljubljani ter iskali za sebe pravo, najboljšo priložnost za 

študij, vam bo ob morebitni negotovosti stala ob strani služba VPIS, UL. Za vas bomo na rektoratu UL, 

Kongresni trg 12, organizirali: 

- Osebna svetovanja, na katerih boste lahko s strokovnjaki, poznavalci študija in UL, preverili 

svoje študijske želje in pričakovanja,   

- Delavnice in predstavitve, ki vam bodo v pomoč pri samospoznavanju in spoznavanju 

življenja na Univerzi v Ljubljani,  

- Strokovno izpeljavo preračuna pričakovanega števila točk, s katerim se boste prijavljali na 

izbrane, omejene študijske programe. 

Za vas bo rektorat odprt: 

- Petek, 17. 2. 2023, od 8.00 – 17.00 

- Sobota, 18. 2. 2023, od 8.00 – 15.00 

Dostopni bomo tudi po telefonu; dobite nas na tel. št. 030-641640 in na št. 01/2418-502. 

Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za srečanje na povezavi zoom; za dogovor 

sporočite na: sabina.znidarsic@uni-lj.si 

 

 

Delavnica Razišči svoje interese (Hollandov vprašalnik interesov), petek 17. februar ob 13:00 – 

14:00, Dvorana Ivana Hribarja, Kongresni trg 12, Ljubljana 

Ne veste, kateri študij izbrati in kakšno delo si sploh želite opravljati v prihodnosti? Na delavnici boste 

na podlagi rešenega Hollandovega vprašalnika poklicnih interesov (SDS) raziskovali, kateri so vaši 

interesi, v katerega izmed šestih tipov ljudi se uvrščate in v kakšnem poklicu bi lahko bili uspešni. 

Prijava na delavnico bo odprta od ponedeljka, 13. februarja do srede, 15. februarja. Prijavljeni boste v 

četrtek, 16. februarja, na elektronsko pošto dobili dostop do reševanja vprašalnika. Vprašalnik nujno 

izpolnite do pričetka delavnice. Kasnejših prijav žal ne bomo mogli upoštevati. V primeru vprašanj 

glede delavnice pišite na: klemen.marincic@uni-lj.si  

Prijava (od 13. 2. dalje) TUKAJ oziroma link: https://popr.uni-

lj.si/leap/event.html?id=9141&service=Careers%20Service  
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