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Spoštovani delodajalci!
Skrb za zaposljivost diplomantov ter priprava študentov na trg dela že v času
študija sta ključna elementa delovanja Kariernega centra Evropske pravne
fakultete.
Evropska pravna fakulteta, članica Nove univerze, se uspešno razvija v mednarodno priznano visokošolsko institucijo na področju klasičnega prava,
interdisciplinarnem področju prava in managementa nepremičnin ter področju alternativnega reševanja sporov.
Fakulteto oblikujejo akademska odličnost, strokovna vpetost v okolje ter
mednarodna prepoznavnost. Ti elementi so tesno povezani s cilji fakultete
in temeljijo na nenehnem razvoju, učenju in razvijanju novih kompetenc tako
študentov kot tudi diplomantov.
Okrepljeno povezovanje in sodelovanje akademske sfere z delodajalci omogočata hitrejše doseganje akademske uspešnosti naših diplomantov ter
generiranje novih idej, ki so tako za družbeni kot gospodarski razvoj nepogrešljive. Ključno vlogo pri tem imata nenehno nadgrajevanje znanj oz. kompetenc študentov ter inovativni pedagoški pristop, ki temelji na praktičnem
znanju, v katerega bi poleg študentov želeli vključiti tudi vas.

Nataša Kolavčič
Koordinator Kariernega centra

Izr. prof. dr. Marko Novak
Dekan

7

Postati želimo
zanesljiv partner,
na katerega se
lahko kadarkoli
obrnete pri
iskanju novih
kadrov za vašo
organizacijo.

Karierni center
Evropske pravne fakultete
Karierni center predstavlja stično točko med študen
ti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci.
Ustanovljen je bil z namenom svetovanja študentom oz.
diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju
podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah.
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Karierni center skrbi za celostno podporo študentov na
njihovi študijski, kakor tudi karierni poti. Služi kot orodje
za uspešen prehod v prvo zaposlitev, saj prek različnih
delavnic, predstavitev poklicev, individualnih testiranj in
svetovanj karierno osvešča študente ter jim nudi dodat
na praktična znanja, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader.

Prijazen je tudi do delodajalcev, saj z njimi aktivno sodeluje in upošteva njihove potrebe na trgu dela pri oblikovanju in nadgradnji študijskega procesa. Glede na potrebe
delodajalcev Karierni center usmerja študente in diplomante v iskane poklice ter skrbi za njihovo promocijo v
okviru danih razsežnosti trga dela.
Vizija in poslanstvo Kariernega centra skrbno usmerjata
njegovo delovanje in aktivnosti, ki so tesno povezane z
vsebino celotnega študijskega procesa. Karierne vsebine
povečujejo kakovost študijskega procesa in pripomorejo
k boljši zaposljivosti študentov in diplomantov.

KONTAKTI
Karierni center Evropske pravne fakultete
Evropska pravna fakulteta,
Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica
T: 05 338 44 06
E: karierni.center@evro-pf.si

Koordinator Kariernega centra
Nataša Kolavčič, univ. dipl. upr. org., dipl. prav (UN)
T: 05 338 44 06
E: natasa.kolavcic@evro-pf.si

ŠTUDENTI

DELODAJALCI

KARIERNI
CENTER

DIPLOMANTI
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FAKULTETA

Prizadevamo si postati kakovostna in učinkovita institucija
na področju kariernega razvoja posameznikov ter glavna
stična točka med študenti in potencialnimi delodajalci.
Mladim želimo omogočiti enostaven in kakovosten vstop na
trg dela ter hkrati izboljšati povezavo med gospodarskim in
akademskim okoljem.

Nataša Kolavčič
Koordinator Kariernega centra

AK TIV N O S TI
KAR I ERN E G A C E N TR A

Projekt “Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete
v letih 2015–2020” prinaša številne pozitivne učinke, ki se kažejo v izboljša
nju študijskega procesa, vključevanju mladih v obštudijske dejavnosti ter
njihovem povezovanju z delodajalci.
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Karierni center ponuja raznovrstne aktivnosti namenjene študentom, diplomantom in delodajalcem, s čimer si prizadeva izboljšati vključevanje študentov na trg dela ter povečati fleksibilnost njihovega zaposlovanja. Posebna
pozornost je usmerjena tudi dijakom ter ostalim uporabnikom, ki jim lahko
primerna in pravočasna karierna osveščenost pomaga pri izbiri študija ali oblikovanju nadaljnje karierne poti.

DEJAVNOSTI
• individualno ali skupinsko karierno in študijsko
svetovanje ter izdelava kariernega načrta,
• informiranje o možnostih za formalno in
neformalno pridobivanje dodatnih kompetenc
in izkušenj,
• svetovanje študentom s posebnimi potrebami.

DELAVNICE
• karierne delavnice,
• izobraževanja za pridobivanje mehkih veščin,
• predavanja, seminarji, delavnice, okrogle mize
ter druga srečanja in dogodki namenjeni
povezovanju študentov s potencialnimi
delodajalci,
• predstavitev delodajalcev na fakulteti,
• obiski v delovna okolja delodajalcev.

NUDENJE INFORMACIJ O
• prostih delovnih mestih doma in v tujini ter
možnostih za zaposlitev,
• štipendijah,
• poletnih šolah,
• študijskih programih doma in v tujini ter
programu Erasmus+,
• možnostih praktičnega usposabljanja doma
in v tujini.

Vse aktivnosti, ki jih
ponujamo, so brezplačne
ter odprte za različne
kategorije uporabnikov
(študente, diplomante,
brezposelne, zaposlene,
starejše osebe ,
osebe s posebnimi
potrebami, ipd.), saj na
ta način zasledujemo
načelo odprtosti in
dostopnosti aktivnosti,
nediskriminacije ter
povečujemo krog
potencialnih uporabnikov
kariernih storitev.
Nataša Kolavčič
Koordinator Kariernega
centra

11

USP E Š N O S O DE LOVAN JE
Z D ELO DA JALC I
Karierni center je prijazen do delodajalcev, ki iščejo kadre za svoja podjetja,
saj ponuja pestro izbiro aktivnosti namenjenih osveščanju študentov in diplomantov o razsežnostih trga dela ter zaposlitvenih in kariernih priložnostih,
ki se ponujajo doma ali v tujini.
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Pri izvajanju svoje dejavnosti Karierni center sodeluje z delodajalci ter upo
števa njihove potrebe po kadrih in priporočila glede kompetenc diplomantov. Na ta način omogoča delodajalcem sodelovanje pri soustvarjanju štu
dijskega procesa, diplomantom pa omogoča lažji prehod na trg dela in prvo
zaposlitev. Tovrstno sodelovanje omogoča večje zadovoljstvo študentov,
kakor tudi delodajalcev.

P O N U DB A
Z A D E LO DAJA LC E
Objave prostih delovnih mest, študentskih del in praks

Povezovanje s študenti in diplomanti

Potencialnim delodajalcem omogočamo brezplačno objavo prostih delovnih mest, študentskih del in študentskih praks na spletni strani fakultete.

Karierni center predstavlja stično točko med študenti,
diplomanti, fakulteto in potencialnimi delodajalci. Študentom in diplomantom Evropske pravne fakultete omogočamo povezovanje z delodajalci na različne načine,
zlasti pa spodbujamo sodelovanje in pomoč študentov
organizacijam pri reševanju določenih problemskih sklopov. Znanje, kreativnost in kakovostno delo študentov
oz. diplomantov je lahko v pomoč organizacijam pri prepoznavi novih perspektivnih sodelavcev.

Raziskovalno delo
Potencialni delodajalci lahko razpišejo teme diplomskih
ali drugih zaključnih nalog, s pomočjo katerih organizacija
najde konkretno rešitev določenega problema ali oblikuje celovit pristop k rešitvi le-tega. Obravnava manjših oz.
specifičnih problemskih sklopov ter raziskovanje ožjega
področja se lahko opravi tudi v okviru seminarskih nalog.
Predstavitev organizacije na fakulteti
V okviru Kariernega centra se lahko dogovorite za obisk
fakultete ter predstavitev vašega podjetja študentom in
diplomantom. Evropska pravna fakulteta stremi k povezovanju teorije s prakso, s čimer želi študentom omogočiti poleg kakovostnega strokovnega znanja tudi pester
nabor praktičnih znanj.

Druge oblike sodelovanja na predlog delodajalcev
Karierni center je v sodelovanju s fakulteto odprt tudi za
druge oblike sodelovanja na predlog delodajalcev. Karierni center spodbuja vključevanje študentov in diplomantov v projektno delo, kakor tudi druge oblike sodelovanja z delodajalci, s čimer spodbuja pretok znanja in
teorije v prakso.
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Z N AM I Ž E
SO DE LU JE JO
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Čas - zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o.,
Društvo ELSA Nova Gorica,
EKO Sklad , Slovenski okoljski javni sklad, j.s.,
Euroservis S.r.l .,
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije,
FIMAGO d.o.o.,
Geonaris, geodetske storitve, d.o.o.,
Gonzaga Pro d.o.o.,
IGEA d.o.o.,
IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje
in gradnje, d.d.,
Inštitut za gospodarsko pravo in človekove pravice
- Prudentia,
Inštitut za mediacijo CONCORDIA,
Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina,
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad RS,
Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.,
Life Learning Academia,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS
za okolje,
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,

NLB Propria, d.o.o.,
Odvetniška družba Aljoša Dežman, o.p., d.o.o.,
Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o.,
Okrožno sodišče v Kopru,
Okrožno sodišče v Novi Gorci,
Partner Consulting d.o.o.,
Primorski Tehnološki Park d.o.o.,
Skupina PRIMERA, celovite kadrovske rešitve, d.o.o.,
Slovensko društvo za Evropsko pravo,
SPIN Informacijski inženiring d.o.o.,
Stanovanjsko podjetje Ravne d.o.o.,
Toronto Business Academy,
Ustanova fundacija BiT Planota,
ZAVOD IPS - Inštitut za projektno svetovanje,
Zavod Lastovice - Zavod za pomoč socialno
ogroženim družinam,
• Zavod RAKMO - center za mediacijo in obvladovanje
konfliktov,
• Zavod ZAPOSLISE,
• Zavod Zmag, Zavod za zagon malega gospodarstva
z množilnim financiranjem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznam obsega dosedanje podpisnike t .i. Pisma o nameri za sodelovanje do vključno leta 2017. Poleg naštetih ima Karierni center razvejano bogato
mrežo ostalih sodelujočih partnerskih institucij, delodajalcev in drugih organizacij, s katerimi sodeluje na področju karierne orientacije.

Za karierni center
smo izpeljali
delavnico uporabe
ocenjevalnih
centrov pri selekciji kandidatov za
zaposlitev. Ta metoda omogoča
delodajalcem premišljeno sestavo
praktičnih nalog za uporabo pri
selekciji. Napačna odločitev pri
zaposlovanju preveč stane, da bi
jo prepuščali zgolj osebnemu vtisu
na intervjuju. Zato smo bili veseli
pobude Kariernega centra za
izvedbo delavnice.

Zavod Lastovice pridobiva na
prepoznavnosti predvsem kot
zavod, ki nudi brezplačno pravno
svetovanje. V naše vrste vključimo
le najboljše pravnike na podlagi kriterija osebne
vizije. Dve aktivni svetovalki so nekdanji študentki
Evropske pravne fakultete. V želji po novem znanju
se je v delovanje zavoda vključilo tudi nekaj
študentov dodiplomskega programa fakultete.
Nekateri so si pridobili že veliko izkušenj in bodo
v roku kakšnega leta opravljali strokovni izpit.
Seveda bi se ob tem zahvalil Kariernemu centru
Evropske pravne fakultete, saj smo dobre kadre
poiskali le s skupnimi močmi.

Blanka Tacer
družba Primera d.o.o.

Alen Leban
direktor zavoda Lastovice
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Na š i d ip l om a nti , nj i hova
z n a nj a i n sp r etno sti
Diplomante Evropske pravne fakultete odlikuje bogato strokovno in praktično
usmerjeno znanje, kar potrjuje dejstvo, da se večina diplomantov uspešno zaposli
po zaključenem študiju.

ZN ANJA IN SP R E T N O S T I D IPLO M ANTOV *
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• fleksibilnost,
• iznajdljivost ter sposobnost najti
pravo rešitev v konkretni situaciji,
• poznavanje temeljnih pravnih
institutov in uporaba znanja v
praksi,
• pridobljena kakovostna temeljna
pravna znanja in oblikovana
pravniška logika,

• pridobljene spretnosti pri pisanju
odločb, sodb, pogodb ali drugih
pravnih aktov,
• samostojnost, timsko delo,
samoiniciativnost,
• samozavest in odločnost,
• sposobnost kritičnega,
kreativnega in analitičnega
razmišljanja o problemu ter
rešitvah,

• sposobnost povezovanja teorije s
prakso,
• sposobnost pravnega izražanja in
razmišljanja,
• sposobnost razvijanja
samostojnega raziskovalnega
dela,
• širok spekter mehkih veščin
drugega uporabnega znanja.

Da je Evropska pravna fakulteta sui generis med pravnimi fakultetami v Sloveniji
lahko potrdijo tudi njeni diplomanti, katerih število danes presega 1230.

* Podatki izhajajo iz anket med diplomanti fakultete.

Naši diplomanti niso
le polni teoretičnega
znanja, temveč so tudi
praktično uporabljivi.
To pa zato, ker smo
vzeli bolonjsko reformo
resno in vključili
številne praktike v
izobraževanje ter
skušamo študentom
zagotavljati prakso že
med študijem. Kdo bi si
danes želel pravnika s
fakulteto, ki ne zmore
spisati enostavne
pogodbe? To je za nas
preteklost.
Marko Novak
dekan

Ime mi je je Anže Močilnik in sem
magister mednarodnega javnega
prava. Dodiplomski študij sem zaključil na Evropski pravni fakulteti.
Z magistrskim študijem sem nadaljeval na Nizozemskem, delovne izkušnje sem nabiral na Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo, Stalnem predstavništvu Republike Slovenije
pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, kjer je
bila glavnina mojega dela vezana na Organizacijo
za varnost in sodelovanje v Evropi ter Organizacijo
združenih narodov za industrijski razvoj. Sodeloval sem tudi z butično odvetniško pisarno Global
Rights Compliance (Velika Britanija), kasneje
sem izkušnje nabiral še pri Misiji vladavine prava
Evropske unije na Kosovu. Zaposlen sem kot višji
svetovalec pri Human Rights Watch v Berlinu v
oddelku za Evropo in Centralno Azijo. Za podvige
in uspehe sem hvaležen Evropski pravni fakulteti,
saj me je študij pripravil na vse izzive.
Anže Močilnik
diplomant Evropske pravne fakultete
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Z AKA J POSAME Z N IKI IZ B IR A JO Š TU DIJ
N A E VR OPSK I P R A V N I FAK U LTE TI?
• zaradi kakovostnih študijskih programov,
ki temeljijo na povezovanju teorije in prakse;
• zaradi vrhunskega akademskega kadra,
ki ga sestavljajo domači in tuji strokovnjaki iz prakse;
• zaradi aktivnega vključevanja študentov v
raziskovalne projekte in spodbujanja njihovega
raziskovalnega dela že v času študija;
• zaradi individualnega pristopa do študenta
s strani akademskega in strokovnega osebja;
• zaradi mednarodno obarvanega študijskega procesa,
ki ga bogatijo številni tuji predavatelji in gosti iz prakse;
• zaradi zagotavljanja podpore za kakovostno karierno
orientacijo in zaposljivost študentov in diplomantov
prek kariernega centra fakultete;
• zaradi prijaznih strokovnih in podpornih služb;

• zaradi izvajanja študija na dveh lokacijah,
in sicer v Ljubljani in Novi Gorici;
• ker je edina pravna fakulteta, ki omogoča
e-izobraževanje oziroma študij na daljavo;
• ker uspešno izvaja Erasmus+ program mobilnosti
za namene študija ali prakse v tujini;
• ker omogoča izmenjavo na Mississippi College
School of Law, Jackson, ZDA in nadaljevanje študija
na magistrskem programu te ameriške fakultete;
• ker ima lastno knjižnico, z bogatim naborom
domačega in tujega strokovnega gradiva;
• zaradi bogate izbire podiplomskih študijskih
programov;
• ker omogoča redni (brezplačni) študij na nekaterih
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih.

Velika prednost naše fakultete je odlično delovanje
Kariernega centra, ki nas obvešča in nam
posreduje koristne informacije. Osebno imam zelo
pozitivne izkušnje, saj sem ravno na podlagi objave
Kariernega centra dobil priložnost voluntirati pri
Transparency International Slovenija.
Ivan Franković
študent magistrskega študijskega programa Pravo
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Evropsko pravno
fakulteto odlikujejo
predvsem
kakovostni študijski
programi, vrhunski
akademski kader,
prijazne strokovne
službe, povezovanje
teorije s prakso
ter praktična
uporabnost
pridobljenega
znanja.

P r e d stavi t e v Ev ro p sk e
p r av ne fa ku l t et e
Evropska pravna fakulteta, članica Nove univerze, je mednarodno priznana visokošolska institucija, katere poslanstvo je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju
prava, interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter alternativnega
reševanja sporov.
Odlikujejo jo predvsem kakovostni študijski programi,
vrhunski akademski kader, prijazne strokovne službe, po
vezovanje teorije s prakso ter praktična uporabnost pri
dobljenega znanja. Da bi se še bolj približala študentom je
po zgledu priznanih tujih univerz uvedla »e-izobraževanje«,
s katerim sledi trendom sodobnega družbenega razvoja.
Fakulteta sodeluje z mnogimi sorodnimi institucijami
ter drugimi partnerji v mednarodnem okolju. Je članica
Evropskega združenja pravnih fakultet (European Law
Faculties Association – s kratico ELFA), nosilka Erasmus
univerzitetne listine ter podpisnica številnih bilateralnih
sporazumov, ki študentom, akademskemu in strokovnemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo. Fakulteta

najboljšim študentom ponuja izmenjavo na Mississippi
College School of Law, Jackson, ZDA. Prvi tovrstni program v Sloveniji študentom omogoča, da se udeležijo
študentske izmenjave v ZDA in se po tem neposredno
vpišejo na magistrski program te ameriške fakultete.
S spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskoval
nega dela študentov ter z objavljanjem njihovih raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah, fakulteta in njeni diplomanti sodelujejo pri razvoju
slovenske pravne znanosti.
Za pester program obštudijskih dejavnosti skrbijo njen
Karierni center, Študentski svet ter Združenje študentov
prava ELSA Nova Gorica.
Nedvomno so povezovanje teorije s prakso, praktična
uporabnost znanja, inovativnost, strokovnost ter prija
zno akademsko okolje tiste lastnosti, ki Evropsko pravno
fakulteto postavljajo v sam vrh samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji.
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Š T UD I J N A E V R O P S K I
PR AVN I FA KU LTE TI
Študij na Evropski pravni fakulteti upošteva sodobne
smernice in imperative razvoja visokega šolstva
v Republiki Sloveniji in v skladu s temi temelji na
naslednjih izhodiščih:
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• upošteva evropske razsežnosti slovenskega
pravnega sistema,
• poudarja pomen povezanosti pravne teorije s
pravno prakso,
• nudi mobilnost študentov na nacionalni in
mednarodni ravni,
• spodbuja samostojno študijsko in raziskovalno
delo in
• zagotavlja kvalitetno mentorstvo in podporo
študentom.

Študijski programi Evropske pravne fakultete tvorijo
zaključeno celoto in omogočajo diplomantom številne
možnosti zaposlitve. Diplomanti fakultete se uspešno
zaposlujejo tako v pravosodju, javni upravi in gospo
darstvu, kot tudi drugih sorodnih področjih.

EVROP SKA PR AVN A FA K ULTE TA IZ VAJA N AS LED N J E Š T UD IJ S KE PR O G R AM E
• Pravo 1
triletni dodiplomski univerzitetni
študijski program Pravo;

• Pravo 2
dvoletni podiplomski magistrski
študijski program Pravo;

• Pravo 3
triletni podiplomski doktorski
študijski program Pravo;

• Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin 1
triletni dodiplomski visokošolski
strokovni študijski program Pravo
in management infrastrukture in
nepremičnin;

• Pravo in management
nepremičnin 2
dvoletni podiplomski magistrski
študijski program Pravo in
management nepremičnin;

• Pravo in management
nepremičnin 3
triletni podiplomski doktorski
študijski program Pravo in
management nepremičnin.

• Alternativno reševanje sporov 2
dvoletni podiplomski magistrski
študijski program Alternativno
reševanje sporov;
• Civilno in gospodarsko pravo 2
dvoletni podiplomski magistrski
študijski program Civilno in
gospodarsko pravo;

VEČ INFORMACIJ
O POSAMEZNEM ŠTUDIJSKEM
PROGRAMU
www.evro-pf.si

23

Na vseh treh stopnjah pa študij prava na Evropski pravni fakulteti
označujejo naslednji trije poudarki:
• evropske in mednarodne pravne vsebine večine klasičnih pravnih
predmetov,
• razlaga pravnih inštitutov skozi precedenčno prakso rednega,
ustavnega in evropskega sodnega prava,
• pedagoška pozornost profesionalnim kompetencam, potrebnim za
opravljanje pravniških poklicev.
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Minilo
je že več
kot deset
let, odkar
je bila ustanovljena
Evropska pravna
fakulteta kot tretja – poleg
ljubljanske in mariborske
– slovenska univerzitetna
institucija na področju
pravnih znanosti. Študij
prava izvaja na vseh treh
stopnjah – kot triletni
dodiplomski, dvoletni
magistrski in triletni
doktorski program.

Prav zato ne odlikuje članov profesorskega zbora Evropske pravne
fakultete samo znanstvena odličnost, ampak tudi vrhunske izkušnje
njihove poklicne kariere. Večina profesorjev je opravljala ali še opravlja
najvišje pravniške poklicne funkcije na Ustavnem in Evropskem sodišču,
v advokaturi, v vladi ali diplomaciji. Evropska pravna fakulteta se
je najprej umestila na slovensko obalo, v Portorož, nato na Goriško,
v Novo Gorico, ter na Gorenjsko, na Brdo pri Kranju. Goriškemu in
gorenjskemu kampusu je dodala še sijajno lokacijo svojega študijskega
centra v Ljubljani – v korist študentom in z namenom, da se iz
glavnega mesta države še prodorneje umesti v evropski in mednarodni
univerzitetni in znanstveni prostor.
Osnovno akademsko okolje Evropske pravne fakultete pa je Nova
univerza kot visokošolska skupnost profesorjev in študentov njenih
članic, ki se skupaj umeščajo v širši slovenski, evropski in globalni
prostor znanstvenih in študijskih izmenjav.

prof. dr. Peter Jambrek
doktoriral na University of Chicago (ZDA), redni profesor na Evropski pravni fakulteti in
na Fakulteti za državne in evropske študije. Sodnik Ustavnega sodišča RS (1990–1998),
predsednik US RS (1991–1993), sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice (1993–1998),
minister za notranje zadeve Vlade RS (2004)

eU NIVE R Z A

Evropska pravna fakulteta ter Fakulteta za državne in evropske študije sta združili sistem
e-izobraževanja obeh fakultet ter oblikovali nov
portal razpoznaven pod imenom eUniverza, ki
na enem mestu združuje obsežne študijske vsebine v obliki videoposnetkov predavanja iz predavalnic, študijskih videoposnetkov in številnih
ostalih gradiv (prezentacije, članki, skripte, povzetki, kratki kvizi, itd.).
eUniverza je odlična priložnost za mnoge, ki jim
klasična oblika študija ne ustreza ter predvsem
za vse, ki bi želeli poleg klasične oblike študija
dostop do najsodobnejših storitev e-izobraževanja, ki omogočajo veliko fleksibilnost in mož
nost lastne organizacije časa in prostora za
učenje.

VEČ INFORMACIJ
www.evro-pf.si

S sodelavci se trudimo razvijati
sodoben in fleksibilen študij na
vseh njenih članicah ter ponuditi
dostop do znanja čim širšemu
krogu zainteresiranih oseb. S
pomočjo gradiv dostopnih na
portalu eUniverza poskušamo
med drugim približati študijske
vsebine tudi študentom, ki zaradi
različnih omejitev ne zmorejo udeležbe na klasičnih predavanjih ter
kot prvi v Sloveniji na področju
prava in pravu sorodnih področij
sledimo modernim trendom e-izobraževanja. Slednje, predvsem kot
dopolnilo klasičnemu izobraževanju na članicah Nove univerze,
predstavlja edinstveno priložnost
za vse, ki od svojega študija želite
nekaj več.
Jure Švigelj
diplomant Evropske pravne fakultete,
urednik spletnega portala eUniverza
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OBŠ T UD I JS KE DE JAV N O S TI

Evropska pravna fakulteta aktivno skrbi za pester nabor
obštudijskih dejavnosti, s katerimi dodatno izboljšuje
študijski proces ter omogoča študentom pridobivanje
dodatnih izkušenj in kompetenc že tekom študija. Program obštudijskih dejavnosti bogatijo številne okrogle
mize, domače in mednarodne konference, poletne
šole, izobraževanja, gostujoča predavanja, karierne
delavnice, strokovne ekskurzije, predstavitve delo
dajalcev ter razni natečaji in študentska tekmovanja,
ki jih prireja fakulteta.

26

Za pester program obštudijskih dejavnosti skrbita poleg
fakultete še Študentski svet ter Združenje študentov
prava ELSA Nova Gorica. Prednost fakultete pri obštudijskih angažmajih pa je nedvomno njen Karierni center,
ki skrbi za hitrejše vključevanje študentov na trg dela
preko dogodkov, ki jih prireja.
Kakovostno razvito mednarodno sodelovanje s sorodnimi visokošolskimi institucijami in partnerji iz tujine
študentom in učnemu osebju omogoča mednarodno
mobilnost v okviru programa Erasmus+.

Sodelovanje pri zavodu
lastovice mi je za nadaljnjo
kariero in študijsko
pot prineslo izkušnje s
področja oblikovanja pravnih aktov in
prvega navezovanja stikov z ljudmi, ki
prihajajo po pravne nasvete. Karierni
center nam je omogočil prvi stik s
predstavnikom Lastovic. Poročilo prakse,
ki sem ga napisala med opravljanjem le
te, se že lahko izkoristila kot opravljeno
seminarsko nalogo za 2 ects.
Eva Krapež
študentka dodiplomskega programa EVRO-PF

Preko oglasa na spletni
strani Evropske pravne
fakultete sem izvedela
za zavod Lastovice.
Dobila sem priložnost pridobljeno znanje
poglobiti s sodelovanjem pri pravnem
svetovanju, ki ga v Vipavi izvaja prijazna
pravnica Marija Radotič. Teoretično
znanje, ki sem ga pridobila na Evropski
pravni fakulteti, lahko sedaj poglabljam
v sodelovanju pri reševanju praktičnih
primeru, ki jih ponuja življenje. Zavod
Lastovice s svojo dejavnostjo pravnega
svetovanja tako študentu nudijo
spoznavanje teorije v praksi in poglabljajo
pravno znanje, saj slednjega motivirajo
za iskanje optimalne rešitve pravnega
problema posameznika. V študentu poleg
želje po znanju in širjenju le tega, razvijajo
oziroma krepijo socialni čut do človeka.
Teja Kavčič
študentka dodiplomskega programa EVRO-PF
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Pod a t k i o p roj e ktu
Evropska pravna fakulteta je v okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu v letih 2015–2020, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016,
pridobila sredstva za izvajanje projekta “Nadgradnja de
javnosti Kariernega centra Evropske pravne fakultete v
letih 2015–2020”. Javni razpis za izbor operacij delno
financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne

osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za
boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik
učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.

FINANCIRANJE PROJKETA
Projekt delno financira Evropska unija (80 %) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %).

VODJA PROJEKTA
Nataša Kolavčič, univ. dipl. upr. org., dipl. prav. (un)
E: karierni.center@evro-pf.si
T: 05 338 44 06
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Podrobne informacije o projektu se nahajajo na spletni strani fakultete www.evro-pf.si. Dejavnost kariernega centra
lahko spremljate tudi preko socialnega omrežja Facebook ter preko spletne strani fakultete namenjene projektu.
Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji se nahaja na www.eu.skladi.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

Za p i ski
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Kon ta ktni p o da tki
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