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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 24.8.15, 11:11 do 25.11.15, 20:34 
 
 

 

Spol  (n = 170)  

 
 
 

 

 

Starost  (n = 166)  

 
 

 

 
 

Prosimo, navedite smer študija, ki jo obiskujete na EVRO-PF.    (n = 166)  
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Prosimo, označite stopnjo študija.   (n = 165)  

 
 

 

 
 

Prosimo, navedite v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.   (n = 130)  

 
 

 
 

 

Kakšen pomen pripisujete posameznim obštudijskim dejavnosti z vidika pridobivanja dodatnih znanj in 

kompetenc?  (n = 130)  
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Ali ste že kdaj na kakršen koli način sodelovali pri kateri izmed zgoraj omenjenih oblik obštudijskih 

dejavnosti?  (n = 130)  

 
 

 

 
 

Prosimo vas, da nam zaupate seznam obštuijdskih dejavnosti, pri katerih ste  že sodelovali ali pravkar 

sodelujete, ter zapišite, kakšni so bili vaši rezultati.  Pri odgovorih upoštevajta sledeča priporočila glede 

zapisa, in sicer :a) tekmovanja -  ime tekmovanja, organizator, država gostiteljica, leto, dosežen rezultat ali 

priznanje oz. certifikat ; b) prakse in pripravništva -  ime delodajalca oz. ponudnika prakse, trajanje prakse, 

država opravljanja prakse;c) okrogle mize, seminarji, drugi dogodki in delavnice - ime dogodka, organizator, 

datum oz. leto izvedbe, država in kraj, aktivna udeležba /pasivna udeležba, rezultati; d) drugo glede na 

naravo dogodka.    

 

  c.) okrogla miza o mediaciji in arbitraži, 2015, ljubljana, pasivna udeležba 

  seminarji 

  c) elsa icm gruzija 2015, aktivna udeležba 

  obisk zapora na dobu 

  b 

  c 

  d 

  priprava celotne projektne dokumentacije za razpis, projekt izbran, vodenje, evalvacija projekta, ipd. 

  članstvo v elsa, syla, aija, eyba, aktivna vloga v teh združenjih 

  a) trenutno prijavljeni na pitamičevo. d.) ekskurzija 

  različna klavirska tekmovanja, ki so se odvijala tekom osnovno in srednješolskega izobraževanja. aktivno članstvo v društvo z druženih narodov 

slovenija (proslave, srečanja, razna predavanja), izobraževanja v društvu slovenski mediatorjev (osnovno in dopolnitvena izobraževanja), simun 
2012 fakulteta za družbene vede, ljubljana, slovenija 

  ogled državnega zbora in ustavnega sodišča rs (ljubljana, 2015), ekskurzija : amsterdam, bruselj, the hague, strasbourg (2015) 

  fakulteta za upravo- uprava gre v pravo smer 

  14-dnevna praksa v državnem zboru rs,... 
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  aktivna v mladinskem sektorju in organizacijah 

  praksa skosi studentski delo v razlicnih notarskih pisarna na obali in ljubljani 

  d) mednarodna izmenjava na prejšnji fakultete ef 

  praksa: odvetniška pisarna nikola maslovarić, 6 mesecev, slovenija; tekmovanja: pitamičevo tekmovanje leta 2012 in 2013, organizator pf lj, 
slovenija, uvrstitev na ustni del tekmovanja 

  seminarji - predavanja nekaterih sodnikov in odvetnikov 

  b) praksa na občini d) sodelovanje pri raziskavi pri predmetu pup 

  poletna šola 

  b) veleposlaništvo rs v parizu, 7 mesecev, francija 

  testiranja, certifikat cae, seminarji,  

  poletna pravna šola v ljubljani, (u)pravne veščine, 2015 

  b) in c) 

  b) praksa: stečajna upraviteljica, trajanje: 1 mesec, vrsta: volontersko delo, drzava: rs 

  mnogo okroglih miz, seminarjev in delavnic pravne in nepravne narave (predvsem na temo človekovih pravic in raznih humanističnih ved) 

  okrogla miza, seminar 

  okrogle mize, seminarji, muns, gostujoča predavanja, etc. 

  c) poletna sola, okrogle mize, seminar  

 

 
 

 

Ali ste se že kdaj udeležili kakšnih obštudijskih dejavnosti, ki so potekale na Evropski pravni fakulteti ali v 

okviru njenega Kariernega centra?  (n = 117)  

 
 
 

 

 

Prosimo, označite katerih.   (n = 48)  
Možnih je več odgovorov  
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Prosimo, navedite v kolikšni meri se strinjate s trditvami, ki se nanašajo na promocijo obštudijskih 

dejavnosti na Evropski pravni fakulteti.   (n = 117)  

 
 
 

 

 

Ali se strinjate, da Evropska pravna fakulteta še naprej aktivno promovira dosežke svojih študentov in 

diplomantov (npr.  na spletnih straneh, v glasilu E-novice, na socialnih omrežjih in v drugih medijih) z 

namenom izboljšanja njihovega vključevanja na trg dela in povečanja zaposlitvenih možnosti?  (n = 117)  
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Če ne, prosimo, navedite razloge.    

 

  me ne zanima 

 

 
 

 

Ste trenutno zaposleni?  (n = 117)  

 
 

 

 

 

Ali so obštudijske dejavnosti na kakršen koli način pripomogle k vaši zaposlitvi?  (n = 30)  
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Prosimo, navedite na kakšen način.    

 

  suverenosti pri delu 

  znanje jezika 

  razvoj komunikacijskih spretnosti, možnost aplikacije pridobljenega teoretičnega znanja, učenje socialnih veščin, upoštevanje pomembnosti 

čustvenega stanja , osebnosti, temperamenta oseb s katerimi sicer strokovno sodeluješ, samokontrola in obvladovanje stresa v kritičnih situacijah 

  delam za klub nekdanjih ambasadorjev slovenije, kamor me je pripeljalo delo v nekaterih prejšnjih organiacijah  

  tuji jeziki 

  pripomogle so k večji splošni razgledanosti, ki mi je v pomoč na delovnem mestu, poleg tega mi je aktivna udeležba na dogodkih omogočila 
izboljšanje komunikacijskih kompetenc ipd., kar mi pomaga pri stikih s partnerji 

  cv 

  pridobitev izkušenj in priporočil. 

 
 

 

 

Ali želite, da vas Karierni center fakultete kontaktira za namene pomoči pri iskanju zaposlitve oziroma za 

namene promocije vaših znanj in kompetenc med delodajalci?  (n = 112)  

 
 

 

 
 

Prosimo, navedite vaše ime, priimek in e-mail naslov, da vas lahko KC EVRO-PF kontaktira ter se z vami 

pogovori o nadaljnjih možnostih sodelovanja.    

 

(objavo podatkov preprečuje ZoVP).    
 

  karin baruca  karin.pobega@gmail.com 

  iza lapajne, lapajne.i@gmail.com 

  špela gorše, spela.gorse@gmail.com 

  tamara_prasnikar@yahoo.com 

  katjusa.katrasnik@gmail.com 
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  david raišp, david.raisp@gmail.com 

  teja strban, teja.strban@gmail.com 

  janez dagarin, janez.dagarin@gmail.com 

  maruša kranjc, marusakr@gmail.com 

  ajda gracia golob, gracia.golob@gmail.com 

  matjaž mamilovič, matjaz.mamilovic@gmail.com 

  maša oblak masa.obl@gmail.com 

  spela globokar globokarspela@gmail.com 

  matevž mesojedec, matevz.mesojedec@live.com 

  lara jasenc, larisa.jas@gmail.com 

  tina zorko, zorko.tina@gmail.com 

  rebec.anja@gmail.com 

  ariana arifi, arianaarifi@gmail.com 

  borut.kermolj@gmail.com 

  miklavzina.katarina@gmail.com 

  noemi dumanić noemi.dumanic@gmail.com 

  nika oven; nika.oven@gmail.com 

  neža vončina, nezavoncina@gmail.com 

  aleksander jakobčič, aleksander.jakobcic@gmail.com 

  rok.jereb@gmail.com 

  barbara jevšenak,  jevsenak@gmail.com 

  marja ličen marja_licen@hotmail.com 

  rok sila, roksila@hotmail.com 

  ana.cermelj@gmail.com 

  luka pasar luka.pasar@gmail.com 

  tina špilak,tspilak@gmail.com 

  aida imamovič dydy.aida@gmail.com 

  luka martin tomažič luka.tomazic@gmail.com 

  urška škerbinc   urska.skerbinc@gmail.com 

  simona.pirc1@guest.arnes.si 

  tiso cvetković, tiso.cvetkovic@gmail.com 
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  žanet sedevčič, zanet.sedevcic@gmail.com 

  marinka troha   marinka.troha@gmail.com 

  asja udovič, asja1991@gmail.com 

  andraž matjaž andraz.matjaz@gmail.com 

  tjasa kerec tjasa.kerec@gmail.com 

  nina hržič, nina.hrzic@gmail.com 

  polona benedik, norynapolly@gmail.com 

  cajnkar.vesna@gmail.com 

  barbara kolar, barbara.p.kolar@gmail.com 

  binaa.96@gmail.com 

 

 


