Predstavitev študija na UP Fakulteti za management
in možnost sodelovanja na delavnici ''Kako do poslovne ideje?''
Drage dijakinje in dijaki.
Letošnje šolsko leto je izjemno polno izzivov. Ne le, da se pripravljate na zaključne izpite in mature, ampak ste primorani to početi
na daljavo z veliko mero samostojnega dela in vsakdanjih težav. Poleg tega pa se že morate začeti odločati, kje boste šolanje
nadaljevali in kakšno prihodnost si boste ustvarili. Ker verjamemo, da je informacij ogromno, aktualna situacija z omejitvami zaradi
širjenja koronavirusne bolezni pa izjemno nepredvidljiva, smo vam želeli vsaj to približati in porazdeliti, da ne bo v februarju, ko
bodo prijavni roki tekli, vsega preveč.
Samo za vas smo pripravili številne dogodke in predstavitve naših študijskih programov izven klasičnih informativnih dni, kot so bili
v preteklih letih. Vse informacije o študijskih programih, njihovih posebnostih, prednostih in razlikah si boste lahko tako pogledali in
zabeležili že mnogo prej.
Za vas smo tako rezervirali 5 različnih terminov, da se lahko udeležite predstavitve, ko vam to najbolj ustreza, predvsem pa lahko to
naredite iz udobja svojega kavča. Na teh predstavitvah bomo predstavili oba dodiplomska programa, ki ju na UP FM ponujamo:
-

VISOKOŠOLSKI študijski program in
UNIVERZITETNI študijski program (ki ga izvajamo tako v slovenskem, kot tudi v angleškem jeziku)

Predstavitve bodo potekale:
-

TOREK, 1. december ob 16. uri
SREDA, 16. december ob 14.uri
ČETRTEK, 7. januar 2021 ob 17. uri
TOREK, 19. januar ob 14. uri
SREDA, 3. februar ob 18. uri

PRIJAVA
PRIJAVA
PRIJAVA
PRIJAVA
PRIJAVA

Prijavite se lahko na eno ali več predstavitev, povezavo do dogodka pa boste prejeli na dan, ko bo ta potekal.

Poleg tega vas vabimo tudi, da nas obiščete na Virtualnem kariernem sejmu - Sejmu poklicev in izobraževanja, ki poteka ravno sedaj
in se zaključi v petek, 27. novembra. Veseli vas bomo na katerem od webinarjev, prav tako pa lahko z nami individualno poklepetate
v spletni klepetalnici.
Prav
posebej
zanimiva
pa
bo
zagotovo interaktivna delavnica ''KAKO DO
POSLOVNE IDEJE?'', ki jo pripravlja izr. prof. dr.
Tina Bratkovič Kregar iz Katedre za
podjetništvo. V njej bo predstavila potek
razvoja podjetniške ideje in kako ta znanja
predajamo našim študentom na UP Fakulteti
za management. Delavnica bo izvedena v
okviru Virtualnega kariernega sejma v petek,
27. novembra ob 11. uri.
Več informacij najdete na www.fm-kp.si ali na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.
Za vse tiste, ki vas zanima več, smo na voljo tudi za INDIVIDUALNO SVETOVANJE –> po prijavi se z vami dogovorimo za termin in o
vsem ena na ena pogovorimo preko ZOOM e-okolja.
Veseli bomo vašega obiska!
Maja Koblar, UP Fakulteta za management
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