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Karierni centri tujih univerz izvajajo vrsto primerljivih aktivnosti, kot jih izvaja Karierni center
Univerze v Mariboru. Zaradi različnih ekonomskih, socialnih in drugih dejavnikov so možnosti
za doseganje istovrstnih ciljev lahko zelo različne. Zato je bila lastna želja, da na enem mestu v
strnjeni obliki pridobim čim več informacij o pristopih dela, o izvedenih aktivnostih in o napotkih
za izboljšave ter o možnosti ustvarjanja jasne slike glede ponudbe tujih univerz. Tako sem se
odločil za udeležbo na dogodku 3RD EDITION OF MUST WEEK FOR CAREER SERVICES, za
katerega sem že pridobil informacije o tem, da je bil v preteklih letih zelo uspešen in kakovosten.
Lokacija ni bila prvotnega pomena.
Dogodek 3RD EDITION OF MUST WEEK FOR CAREER SERVICES je zajemal predstavitve vseh
vključenih na način, da smo predstavili primere dobrih praks lastnih institucij, hkrati pa se
udeležili določenih motivacijskih in drugih delavnic, na katerih smo na podlagi reševanja
izpostavljenih problem (Case study) skupaj tvorili predloge rešitev in jih tudi predstavili
vključenim. S tem smo izmenjali informacije o pristopih in skupaj pridobili nove ideje za
nadaljnje delo.

Izzivi na izmenjavi so bili vezani na možnosti doseganja ciljev posameznih institucije, saj so se v
domačem okolju zdele kot nerealne za uresničitev, pri čemer smo na podlagi specifik
zakonodaje ali pa razmer na trgu dela ugotovili, zakaj v domačem okolju niso uresničljive. To je
bila velika dodana vrednost izmenjave.
Izmenjava je imela vrsto pozitivnih učinkov, saj smo udeleženci pridobili dodatne informacije,
nove ideje, motivacijo za nadaljnje delo in nenazadnje tudi potrditev, da določene aktivnosti
izvajamo dobro in enako kakovostno, kot institucije z veliko daljšo tradicijo in z veliko več
finančnimi sredstvi. Na podlagi udeležbe smo razširili mrežo sodelovanj in na sploh okrepili
možnosti mreženja z drugimi kariernimi centri. Osebni stik na izmenjavi je zagotovil tudi, da je
sodelovanje v prihodnje enostavnejše in uspešnejše.

