


ZAKAJ SO PRAKTIČNE IZKUŠNJE POMEMBNE? 

 

• Spoznavanje sebe, svoje interese 

• Nova znanja in veščine 

• Nadgrajevanje kompetenc 

• Nove izkušnje 

• Novi kontakti… 

 

Večanje možnosti za boljšo gradnjo kariere. 
 

 
 



KOMPETENCE, VEŠČINE 

• Predstavljajo izkazan sklop znanja, veščin, sposobnosti in tudi osebnostnih 

lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja...  

• Pomenijo, da imate znanje in razumevanje, zmožnosti in veščine za izvedbo, 

obenem ste motivirani, da nekaj dejansko naredite.  

• Kompetence se kažejo v uspešno opravljenem delu glede na postavljene 

zahteve oziroma celo omogočajo nadpovprečno delovanje.  

• Opaziti jih je mogoče šele pri vašem ravnanju v različnih delovnih in tudi 

življenjskih situacijah.  
 

Za uspešno iskanje zaposlitve, načrtovanje in razvoj kariere moramo 

poznati lastne kompetence in način, kako jih še razvijati. 
 

Veščina - zmožnosti posameznika, da izvede oziroma dokonča določeno 

nalogo. Veščine pridobimo skozi igro, v šoli, na delu in skozi druge 

vsakodnevne aktivnosti… 

 

 



Lokacije enot UNG 
 

1 – Nova Gorica,    2 – Vipava,    3 - Ajdovščina 

 
        Foto: Miha Godec, Arhiv UNG  

 
 

LOKACIJE FAKULTET IN AKADEMIJE UNG 
 

1 – Nova Gorica,    2 – Vipava,    3 - Ajdovščina 



FAKULTETE: ŠTUDIJSKE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

• Fakulteta za humanistiko 
 

Študijski programi: 

• Kulturna zgodovina, 1. stopnja 

• Slovenistika, 1. stopnja 

• Slovenistika, 2. stopnja: smer Literarne vede, smer Jezikoslovne vede z možnostjo dvojna 

diplome z Univerzo Ca Foscari iz Benetk 

• Digitalna humanistika, 2. stopnja 

 

 

Študijske in obštudijske dejavnosti: 
 

• Jezikoslovne konference 

• Sodelovanja na projektih 

• Praktično usposabljanje 

• Mednarodne izmenjave 

 

 

 

 



FAKULTETE: ŠTUDIJSKE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

• Fakulteta za znanosti o okolju 
 

Študijski programi: 

• Okolje, 1. stopnja 

• Okolje, 2. stopnja 

 

 

Študijske in obštudijske dejavnosti: 
 

• Laboratorijske vaje 

• Terensko delo 

• Projektno delo 

• Študentski projekti 

• Praktično usposabljanje v podjetjih 

• Mednarodne izmenjave 

 

 

        Foto: Arnela Karat 

        Foto: arhiv FZO 



FAKULTETE: ŠTUDIJSKE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

• Fakulteta za naravoslovje 
 

Študijski programi: 

• Fizika in astrofizika, 1. stopnja 

• Fizika in astrofizika, 2. stopnja 

• Znanosti o materialih, 2. stopnja  

 

 

Študijske in obštudijske dejavnosti: 
 

- Eksperimentalno delo  

- Raziskovalno delo v laboratorijih 

- Vključenost študentov v mednarodne projekte  

- Sodelovanja z mednarodnimi raziskovalnimi  

institucijami in univerzami 

- Mednarodne izmenjave 

 

Kako se spoprijeti z izzivi, ki jih narava neprestano ponuja. 

Spodbujanje kreativnosti, izvirnosti in prilagodljivosti… 

Terenske raziskave z mobilnim lidarjem 

v Centru za raziskave atmosfere 
Foto:arhiv FN 

Eksperimentalno delo  

v Laboratoriju za  

kvantno optiko 
Foto:arhiv FN 



• Poslovno-tehniška fakulteta 
 

Študijski programi: 

• Gospodarski inženiring, 1. stopnja 

• Gospodarski inženiring, 2. stopnja 

• Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja, 2. stopnja 

 

 

 

Študijske in obštudijske dejavnosti: 
 

• Seminarji 

• Praktično usposabljanje 

• Študentski projekti 

• Sodelovanja na natečajih 

• Projektno delo 

• Praktična uporaba znanj 

• Mednarodne izmenjave 

 

 

FAKULTETE: ŠTUDIJSKE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 Foto: arhiv PTF 



• Akademija umetnosti 
 

Študijski programi: 

• Digitalne umetnosti in prakse, 1. stopnja 

    Moduli: Animacija, Videofilm, Fotografija, Novi mediji 

• Medijske umetnosti in prakse, 2. stopnja 

    Moduli: Animacija, Fotografija, Film, Novi mediji, Sodobne umetniške prakse,  

Scenografski prostori  

 

Študijske in obštudijske dejavnosti: 
 

• Sodelovanja na semestrskih in letnih razstavah 

• Sodelovanje  s študentskimi deli na festivalih 

• Pestra paleta delavnic, tudi tujih predavateljev  

• Sodelovanja preko projektov 

• Mednarodne izmenjave 

 

 
 

FAKULTETE: ŠTUDIJSKE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 Foto: Arhiv Au 



• Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo 
 

Študijski programi: 

• Vinogradništvo in vinarstvo, 1. stopnja 

• Vinogradništvo in vinarstvo,  2. stopnja 

 

Študijske in obštudijske dejavnosti: 
 

• Laboratorijsko delo 

• Terenske vaje 

• Sodelovanja na pojektih 

• Sodelovanja na natečajih 

• Praktično usposabljanje  

• Mednarodne izmenjave 

 

•      

FAKULTETE: ŠTUDIJSKE IN OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 Foto: CasarsaGuru Photography 

 Foto: arhiv FVV 



• Fakulteta za podiplomski študij  
 

Doktorski študijski programi, 3. stopnja: 
   

• Znanosti o okolju 

• Molekularna genetika in biotehnologija 

• Fizika 

• Materiali 

• Krasoslovje 

• Humanistika 

• Kognitivne znanosti jezika  

• Študiji kulturne dediščine (možnost dvojne 

diplome z Univerzo IUAV iz Benetk)  

 

 
                                        Foto: arhiv Tanje Pipan 

 
 



KONTAKTI 
 

 

 www.ung.si 

 

Vpisna služba  

E: studentska.pisarna@ung.si 
 

T: 05 33 15 234 
 

Skrbnica vpisa študentov 

E: veronika.piccinini@ung.si 

T: 05 33 15 260 

 
Karierni center 

E: karierni.center@ung.si 
 

T: 05 33 15 368 
 
 
 

Poišči znanje za lažje zaposlovanje! 
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