REZULTATI PROJEKTA
NADGRADNJA DEJAVNOSTI KARIERNEGA CENTRA
EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE V LETIH 2015-2020
Razpis: Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov
v visokem šolstvu v letih 2015-2020
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (20%). 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.

1. PODATKI O UPRAVIČENCU
1. Naziv upravičenca:

Evropska pravna fakulteta

1.1 Naslov upravičenca (sedež):

Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica

2. SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU
Operativni program:

OP20.00481

Prednostna os:

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

Specifični cilj: :

10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na
vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Trajanje projekta:

od 1.7.2016 do 30.6.2020

Obdobje poročanja:

16.9.2017 – 7.12.2017
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4. Kazalniki in pričakovani učinki projekta (vpisujete v svetla polja)
Leto spremljanja kazalnikov

Kazalniki

2017

(navedejo se
načrtovani
kazalniki iz točke
8 prijavnega
obrazca iz vaše
prijavnice)

Pričakovani
učinek za
posamezni
kazalnik

Realizacija (navede se dejansko število doseženega kazalnika)

Število vseh
uporabnikov
študentov KC

85

52

110

8

783

196

- od tega število
uporabnikov bodočih
študentov

15

0

0

0

24

24

- od tega število
uporabnikov
študentov
na
dodiplomski stopnji

40

10

50

0

27

77

- od tega število
uporabnikov
študentov
na
podiplomski stopnji

30

32

50

8

24

82

Število
vključenih
delodajalcev
v
projekt

11

5

6

0

114

17

- od tega število
delodajalcev,
povezanih s študenti
visokošolskih
strokovnih študijskih
programov

2

0

0

0

25

2

- od tega število
delodajalcev,
povezanih s študenti
univerzitetnih
študijskih programov

4

2

3

0

116

14

ZZI št. 3
(od 17.1.2017 do
20.4.2017) – 1

ZZI št. 4. (od
17.1.2017 do
15.7.2017)

ZZI št. 5 (od
16.7.2017 do
15.9.2017)

ZZI št. 6 ( do
16.9.2017 do
7.12.2017)

Skupaj
20172

(navedete
pričakovani
učinek v
zadevnem letu,
iz prijavnice)

1 POJASNILO: 3. ZZI je bil zavrnjen, zato so podatki v tem stolpcu zapisani zgolj kot evidenca (prečrtani), niso pa všteti v zadnji
stolpec »Skupaj 2017«. Stolpec » ZZI št. 4« zajema seštevek kazalnikov iz 3. in 4. ZZI. Stolpec »Skupaj za 2017« zajema seštevke
vseh kazalnikov za leto 2017. Skupni seštevek kazalnikov (celotno trajanje projekta) za vnos v ISARR2 obsega seštevek vnesenih
kazalnikov v ISARR2 iz zadnjega poročila (5.ZZI) , povečani za dejanske kazalnike tokratnega 6. ZZI . Tako Specifični kazalnik 01 –
učinek znaša 352 (275+77), Specifični kazalnik 02 – učinek znaša 21 (11+10) , Specifični kazalnik 03 – učinek znaša 6 (5+1) – glej
ISARR2.
2 Število zajema seštevek vseh realiziranih kazalnikov za leto 2017, do vključno 7.12.2017.
3 Dne 12.10 – 9 oseb, Dne 18.10 – 1 oseba, 23.10.2017 – 9 oseb, 16.11 – 24 oseb, 20.11 – 6 oseb, 30.11.2017 – 9 oseb, 1.12. – 8
oseb, 1.12. (Barney) – 1 oseba, 27.11.2017 - 5 oseb, 28.11.2017 – 6 oseb. Za 2 uporabnika nismo uspeli opredeliti stopnjo študija,
ker prihajata iz drugih fakultet članic UL.
4 Podjetje Remax, GZS CPU, Ustavno sodišče, Državni zbor, Zavod Lastovice, Vrhovno sodišče RS, Notarska zbornica RS, Tina
Kastelic- Kompetenca d.o.o., nekdanji sodnik ECHR tuj strokovnjak dr. Paul Mahoney, tuj strkovnjak s področja ARS dr. Barney
Jordaan, Tamara Guzelj - Partner Consulting.
5 Remax, CPU – za program PMIN vsš.
6 Vsi so neposredno povezani tudi s štud. programi Uni.
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- od tega število
delodajalcev,
povezanih s študenti
magistrskih
študijskih programov

3

1

2

0

107

12

- od tega število
delodajalcev,
povezanih s študenti
enovitih magistrskih
študijskih programov

0

0

0

0

0

0

- od tega število
delodajalcev,
povezanih s študenti
doktorskih študijskih
programov

2

0

0

0

18

1

Število
vključenih
članic univerze

4

5

5

0

0

5

Število
dogodkov,
namenjenih
izmenjavi izkušenj oz.
dobrih praks

4

1

3

0

19

3

7 Vsi so neposredno povezani tudi s štud. prog. Mag.
8 Nekdanji sodnik ECHR tuj strokovnjak Paul Mahoney v pomoč zlasti doktorskim študentom.
9 Druženje kariernih svetovalcev in izmenjava dobrih praks (KC UNG in EVRO-PF) na dogodku »Izberi si svoj študij«.

3 |3

