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KARIERNI DAN SLAVISTOV IN SLOVENISTOV 2016
V sredo, 13. aprila 2016, je na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani
potekal Karierni dan slavistov in slovenistov, ki ga je v sodelovanju s Kariernimi centri
Univerze v Ljubljani, Oddelkom za slavistiko in Oddelkom za slovenistiko Filozofske
fakultete UL drugič organizirala Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije.
Dogodek je nastal zaradi potrebe po informacijah za študente glede vstopanja na trg
dela in trenutne situacije na njem ter zaradi prepotrebnega povezovanja izobraževalnih
ustanov (konkretno Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko) s potencialnimi
zaposlovalci slavistično-slovenističnega izobrazbenega profila in seznanjanja slednjih
z možnostmi in prednostmi, ki jih pri poslovanju doprinese slavist oz. slovenist.
Letošnji karierni dan je bil posvečen predstavitvam ustanov, podjetij, organizacij,
zavodov in ostalih, ki zaposlujejo diplomirane slaviste oz. sloveniste. Več kot
sedemdesetim poslanim vabilom se je odzvalo enajst, dejansko prišlo pa je deset
povabljencev, kar je slaba polovica več kot lani (6). Organizatorki sva si prizadevali
povabiti čim več novih predstavnikov oz. takih, ki se niso predstavili že lansko leto,
vendar pa je oteževalna okoliščina pri iskanju primernih kandidatov bila, da se vse
več slavistov oz. slovenistov, ki ostanejo v stroki in po večini delajo kot lektorji ali
prevajalci, zaposluje kot samostojni podjetniki (s. p.) in s partnerji sodelujejo kot
zunanji sodelavci.
Dogodek, ki se je pričel ob 14. uri, sva z uvodnim nagovorom in predstavitvijo
elektronske brošure o lanskoletnem kariernem dnevu odprli vodji Študentske sekcije,
čemur je sledil nagovor predstojnice Oddelka za slavistiko FF UL, Namite Subiotto,
ki je predstavila študijski program slavistike in možnosti, ki jih na trgu dela ponuja
diplomirani slavist, uvodni del pa je z nagovorom zaokrožila Sabina Žnidaršič Žagar,
karierna svetovalka pri Kariernih centrih UL. Sledile so predstavitve povabljenih
potencialnih zaposlovalcev; učiteljica z OŠ Ljubljana Prule, Anja Padar Tomažin, je
predstavila delo učitelja slovenščine in ostale obveznosti učitelja (razredništvo, krožki,
delo z otroki s posebnimi potrebami …), učiteljica slovenščine z OŠ Miška Kranjca
Ljubljana Dravlje, Jana Božič, je spregovorila o zaposlovanju učiteljev, predstavnica
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Nataša Pirih Svetina, je predstavila
delovanje centra in možnosti dela v okviru le-tega, podobno pa so pripravili še Sabina
Žnidaršič Žagar in Aleksandra Radusinović s Kariernih centrov UL, Sanda Škoro
s prevajalskega podjetja Amidas, Alenka Kovačič, vodja izvedbe Radia Slovenija,
Sonja Vesel Košmrlj, lektorica za slovenski jezik v Cankarjevem domu, Barbara
Rigler z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Rok Dežman
iz Trubarjeve hiše literature. Študentom se je predstavilo tudi Lektorsko društvo
Slovenije, ki je nastopilo v drugačni vlogi, saj sta njegovi predstavnici, Joža Repar
Lakovič in Kristina M. Pučnik, spregovorili o vstopanju na trg dela kot samostojni
podjetnik in o licenci za lektorje. Vsaki predstavitvi je bilo namenjenih 10 minut,
vendar so se nekatere, tudi zaradi velikega zanimanja, pošteno zavlekle.
Po krajšem odmoru so bile na vrsti simulacije zaposlitvenih razgovorov po modelu
t. i. hitrih zmenkov, ki so jih, razen predstavnice Cankarjevega doma, izvajali vsi
povabljenci. Dogodka se je letos udeležilo okoli štirideset študentov, kar je tretjina

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2016_2_11.pdf | DOST. 28/09/21 11.30
Nina Zavašnik, Lidija Rezoničnik: Karierni dan slavistov in slovenistov 2016

213

manj kot lani, prav tako jih je manj sodelovalo na t. i. hitrih zmenkih (letos 14, lani
22). Kljub temu je bilo zanimanje med udeleženci veliko, kar se je pokazalo predvsem
v drugem delu dogodka, kjer so se nekateri študenti s predstavniki zapletli v dolge
in kreativne pogovore. Dogodek, ki bi se moral končati predvidoma ob 17.15, smo
sklenili ob 18.00.
Organizatorki se za pomoč pri izvedbi kariernega dne zahvaljujeva Kariernim
centrom UL, Oddelku za slavistiko, Oddelku za slovenistiko in kolegicam Duši
Race, Špeli Antloga ter Daši Gabršček. Želiva si, da sva z organizacijo kariernega
dne študentom omogočili (boljši) vpogled v trenutno stanje na trgu dela, jim na enem
mestu ponudili potrebne informacije, s tem pa jim dali veter v hrbet, da se bodo, ko bo
prišel čas, pogumno soočili z novimi izzivi na karierni poti. O dogodku bomo pripravili
tudi elektronsko brošuro. Naj za konec dodava, da je karierni dan še ne deset dni po
izvedbi požel prve rezultate: študenti slovenistike in slavistike so vabljeni na ogled
RTV Slovenija, ki ga bodo izvajali strokovni delavci RTV. Dogodek v sodelovanju s
Kariernimi centri UL organizirata RTV Slovenija in Študentska sekcija Slavističnega
društva Slovenije.
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