PODJETJE
• rešujemo praktična
vprašanja
• prepoznavamo
kandidate za
zaposlitev

ŠTUDENT
• pridobivam znanja
in reference
• navežem stike s
podjetjem

VISOKOŠOLSKI
ZAVOD, FAKULTETA
• povezujemo teorijo
s prakso
• posodabljamo
programe z
izkušnjami iz prakse

PO KREATIVNI
POTI DO ZNANJA

Po kreativni poti do znanja

Pot za prihodnost - priložnost za študenta
Pridobljena izobrazba je za mlade
odskočna deska pri iskanju zaposlitve.
Čedalje bolj so pomembni izkušnje,
dodatna znanja in veščine, saj so
potrebni za vstop na trg dela in pri
ustvarjanju karierne poti. Mladi lahko
praktične izkušnje pridobivajo na

različnih področjih, med drugim tudi
v okviru programa Po kreativni poti
do znanja, ki ga izvajamo pri Javnem
štipendijskem, razvojnem, invalidskem
in preživninskem skladu Republike
Slovenije.

Včasih se mladi niso ukvarjali z vprašanjem, Kaj
bom po končanem šolanju?, a danes je nuja, da
že med izobraževanjem razmišljamo o službi in
proaktivno pristopamo k načrtovanju karierne
poti ali pa ustvarjanju lastnega delovnega
mesta. PKP je odlična priložnost za nas.

Visoko izobražen kader ni dovolj,
mi potrebujemo ljudi z ustreznimi
znanji, izkušnjami, iznajdljivostjo
in sposobnostjo celovitega
razumevanja in reševanja delovnih
nalog.

Sveže ideje in izbira dobrega kadra –
priložnost za podjetje
Sveže ideje inovativnih in
neobremenjenih študentov v projektu
dajejo nove rešitve za izzive in
vprašanja, ki se pojavljajo v delovnem
procesu in pri iskanju novih tržnih niš.
V času izvajanja projekta delodajalec
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ob pomoči delovnega mentorja spozna
kompetence, znanje in veščine študenta,
s katerim sodeluje. Projekt je tako
priložnost za izbor dobrega kadra, ki ga
podjetje potrebuje.

Po kreativni poti do znanja

Kako poteka izvajanje programa PKP?
Samostojni visokošolski zavodi ali
univerze v Sloveniji prijavijo na razpis
projekte, ki so jih oblikovali skupaj s
podjetji. Projekti odgovarjajo na dejanske
izzive, s katerimi se srečujejo podjetja,
študenti raznih študijskih smeri pa iščejo
rešitve in ideje za te izzive.
Projektno skupino sestavlja od šest
do osem študentov pod mentorstvom
vsaj enega pedagoškega mentorja in
delovnega mentorja iz gospodarske
družbe, kar prispeva k medsebojni

izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks
študentov, visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov iz (ne)gospodarstva.
Posamezni projekti se izvajajo najmanj tri
mesece in največ pet mesecev.
Se želite vključiti v projekte? Za več
informacij se obrnite na posamezne
referate fakultet ali visokošolskih zavodov.

Rezultati programa Po kreativni poti do znanja
2016/2017
Raznovrstni projekti se odlikujejo z odličnimi rezultati in ponujajo rešitve izzivom
v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti,
humanistike, kmetijstva.
Po programu PKP se je sofinanciralo 212 projektov, v teh pa je sodelovalo:

1600
224
333

ŠTUDENTOV
PEDAGOŠKIH MENTORJEV
MENTORJEV IZ PODJETIJ GOSPODARSTVA IN NEGOSPODARSTVA

Rezultati koristijo širši družbi
Vez med podjetji in študenti ostaja tudi
po končanih projektih, saj se marsikatero
podjetje na podlagi dobre izkušnje s
študenti odloči za podelitev kadrovske
štipendije, opravljanje študijske prakse ali
pripravo diplomskih oziroma magistrskih

nalog. Iz podatkov je razvidno, da veliko
podjetij zaposli študente, ki so v sklopu
projekta sodelovali z njimi, ali jih vključi
v delo prek študentske napotnice, kar je
dobro izhodišče za zaposlitev v prihodnje.
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Sodelovanje v projektih PKP je za študente in pedagoge vedno znova izjemno
dragocena izkušnja. Študentom dajejo priložnost, da v praksi preizkusijo in
nadgradijo pridobljena znanja, razvijajo svojo ustvarjalnost in, kar je v današnjem
času izjemno pomembno, sposobnost timskega in interdisciplinarnega dela.
Obenem spoznajo realna delovna okolja in pridobijo neprecenljive praktične
izkušnje in dodatne kompetence, ki jim bodo koristile tako pri nadaljnjem študiju
kot pri njihovi prihodnji poklicni karieri.
dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani

Pomembna vrednost projekta je interdisciplinarno sodelovanje fakultet in javnih
ustanov ter gospodarskih organizacij. Prav PKP-pristop bi morala biti način študija
na fakultetah, torej reševanje konkretnih izzivov z dodano vrednostjo in iskanje
novih pristopov za dobro narave, družbe in gospodarstva. Prav to je trajnostni
pristop, ki je bil v PKP-projektih ves čas izpostavljen.
dr. Ana Vovk Korže, pedagoška mentorica
v projektu PKP, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Projekt je bil za podjetje nekaj povsem novega in moram reči, da pozdravljamo
tovrstno sodelovanje z akademskim kadrom in študenti. Imel sem priložnost delati
z mladimi, ki so me prav presenetili s svojo vedoželjnostjo in pripravljenostjo na
učenje ter željo po pridobivanju novih izkušenj. Če se bo le pokazala priložnost,
bomo v podjetju z veseljem zaposlili vsaj dva izmed njih.
mag. Dane Kostrić, direktor podjetja
Parsifal SC d.o.o., delovni mentor v projektu PKP v sodelovanju s FUDŠ v Novi Gorici

Med delom v projektu PKP Beka sem dobila še dodatno potrdilo, da je sodelovanje
med posamezniki, ki se ukvarjajo s povsem različnimi stvarmi, nujno potrebno,
če želimo dobre rezultate. To se je pokazalo tudi pri našem končnem izdelku, pri
katerem smo posamezniki s povsem različnih fakultet prispevali svoj delček h
končni celoti in pripomogli k temu, da je bil naš izdelek dober in tudi uporaben.
Vanessa Mramor, študentka dodiplomskega
študija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 21,
1000 Ljubljana
Slovenija

T 01 43 41 081
E info@sklad-kadri.si
www.sklad-kadri.si

Program Po kreativni
poti do znanja
T 01 43 41 793
E pkp@sklad-kadri.si

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, september 2017.
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