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FGG-JEVA ARENA

Peter Cafuta

Študentska organizacija Fakultete za gradbeništvo in geodezijo (ŠO FGG) je v mesecu aprilu v
sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo in Društvom študentov geodezije Slovenije
(DŠGS) pripravila študentski dogodek leta na FGG, to je projekt FGG-jeva ARENA.
Idejna zasnova tega strokovno-izobraževalnega projekta je vzpostaviti kontinuiran in celovit
»servis« povezovanja med študenti, podjetji in akademiki, ki bi nudil tudi dolgoročne učinke
(razpoznavnost dejavnosti projekta in preko tega realizacija ciljev). Projekt sva si s kolegom
Markom Bernikom (GR-UNI) zamislila kot kompozit podprojektov ABC v PRAKSI, IŠČE se ter
osrednje sejemske prireditve.
Glavni cilji projekta so:
· Študentom ponuditi stik s praktičnim delom (strokovne okrogle mize, predavanja, predstavitve
projektov) – projekt: ABC v PRAKSI.
· Na enem mestu predstaviti vse možnosti zaposlitve, prakse in poletne prakse ter stanja, potreb
in ponudbe kadrovskih štipendij – projekt: IŠČE se.
· Ugotoviti dejanske prihodnje potrebe po strokovnjakih z izobrazbo Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo.
· Ugotoviti, v kolikšni meri se pričakovanja in zahteve podjetij po znanju ujemajo z znanjem, ki
ga pridobimo na fakulteti, in z učnim načrtom.
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· Ugotoviti, kako poteka sodelovanje podjetij, študentov in fakultete že v času študija (delo,
delovna praksa, štipendije …) ter to izboljšati.
Prav zaradi tega je projekt izjemnega pomena za študente, saj predstavlja eno redkih priložnosti,
da se seznanijo z dejanskim praktičnim delom svoje stroke, možnostmi zaposlitve, strokovnimi
zahtevami podjetij, ponudbo štipendij. Po drugi strani pa podjetjem nudi možnost predstavitve
podjetja na sejemskih stojnicah ali panojih, možnost strokovnega predavanja, možnost spoznavanja
študentov, možnost dostopa do internetne baze »profilov« študentov, oglaševanja ponudb in
povpraševanja na namenskih mestih na fakulteti itd. Projekt se bo izvajal vsaj enkrat letno,
naslednji že to jesen.
Prve FGG-jeve Arene se je udeležilo osem podjetij geodetske in gradbene stroke (Igea d.o.o.,
ZGS, GZ Celje, Doka d.o.o., XELLA Porobeton SI d.o.o., Fragmat izolirka d.o.o., Trimo d.d.,
Begrad d.d.).
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Več informacij na: http:\\www.drustvo-dsgs.si/novice.htm.

Peter Cafuta
Predsednik DŠGS
E-pošta: pcafuta@yahoo.com
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