
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E-bilten  

Evropske pravne fakultete  

Leto izdaje: januar 2017 

Številčenje: letnik V, številka 4 

E-NOVICE 



E-NOVICE EVRO-PF 

i 

 

Vsebina 

Vsebina 
Kolofon ............................................................................................................................ iii 

Napovednik .....................................................................................................................1 

Vabilo na informativne dneve Evropske pravne fakultete .................................1 

Razpis za Erasmus+ izmenjave za namene ŠTUDIJA in PRAKSE za študijsko leto 

2017/2018......................................................................................................................2 

Tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo ...........................................................3 

Prijavite se na 6. državno tekmovanje iz pogajanj za študente prava .............4 

Vabilo na predavanji gostujočega profesorja ......................................................5 

dr. Barneyja Jordaana ...............................................................................................5 

Vabilo na prvo slovensko mentorsko konferenco.................................................6 

MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih 

v letu 2016 .....................................................................................................................7 

Novice ..............................................................................................................................7 

Tekmovanje revije Law & Social Inquiry za najboljši študentski znanstveni 

članek............................................................................................................................8 

Okrepljeno mednarodno sodelovanje Erasmus+ .................................................9 

The Prague-based NGO SCHOLA EMPIRICA is pleased to launch the 13th 

edition of Prague Summer Schools! ...................................................................... 10 

Program Toronto Business Academy .................................................................... 11 

Spletna knjigarna Evropske pravne fakultete ..................................................... 13 

Utrinki .............................................................................................................................. 14 

Vseslovenski predinformativni dan za mlade in odrasle ................................... 14 

Erasmus+ informativni dnevi 2017 ......................................................................... 17 



E-NOVICE EVRO-PF 

ii 

 

Uspeh študentov Evro-pf na tekmovanju ............................................................ 18 

18. januarja je potekala delavnica Metode in izvirnost znanstvenega 

raziskovanja ............................................................................................................... 19 

Članstvo evropske pravne fakultete v ELFA Association .................................. 20 

16. januarja je potekala delavnica Napotki in usmeritve za uspešen prehod 

na trg dela ................................................................................................................. 21 

Karierni kotiček ............................................................................................................. 22 

Pripravništvo v Evropski centralni banki ............................................................... 22 

Ločeni življenjepisi za različna delovna mesta? ................................................. 23 

Kaj moja telesna govorica sporoča na razgovoru? .......................................... 26 

 

  



E-NOVICE EVRO-PF 

iii 

 

 

Kolofon 

E-bilten Evropske pravne fakultete  

Nosilec avtorskih pravic: Evropska pravna fakulteta  

Kraj izdaje: Ljubljana 

Leto izdaje: januar 2017 

Številčenje: letnik V, številka 4 

Uredila: Ana Češarek 

Pišite nam na: info@evro-pf.si   

 

 

 

 

mailto:info@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

1 

 

Napovednik  

Evro-pf  

Vabilo na informativne dneve Evropske pravne fakultete 

 

Vabimo vas, da se nam v petek, 10. 2. 2017 in v soboto 11.2.2017 pridružite na 

informativnih dnevih Evropske pravne fakultete, na katerih Vam bomo 

predstavili študijske programe in dejavnosti. 

             

Informativna dneva bosta potekala v: 

-       Novi Gorici (EDA Center Delpinova ulica 

18b, 5000 Nova Gorica): petek, 10.2.2017 ob 

12:00 in sobota, 11.2.2017 ob 10:00, 

-       Ljubljani (Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana): petek, 10.2.2017 ob 12:00 in sobota, 

11.2.2017 ob 10:00 

 

Vabljeni k udeležbi! 
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Evro-pf  

Razpis za Erasmus+ izmenjave za namene ŠTUDIJA in PRAKSE za 

študijsko leto 2017/2018 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta objavila Razpise za Erasmus+ 

izmenjave za namene ŠTUDIJA in PRAKSE za študijsko leto 2017/2018.  

O višini sredstev za študijsko leto 2017/2018  bodo kandidati obveščeni 

naknadno, po tem ko bo Evro-PF prejela sklep o dodeljenih sredstvih s strani 

nacionalne agencije CMEPIUS-a. 

Več informacij najdete na spletni strani fakultete http://www.evro-

pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/  

ter na international.department@evro-pf.is 

Prijave za mobilnosti za namene prakse v študijskem letu 2017/2018 se zbirajo 

do 31. januarja 2017.  Prijave naj bodo oddane po pošti v fizični obliki na naslov 

Evropska pravna fakulteta, Delpinova 18/b, 5000 Nova Gorica IN po elektronski 

pošti na e-mail naslov international.department@evro-pf.si . 

Lep pozdrav, 

Evropska pravna fakulteta   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
http://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus-2/
mailto:international.department@evro-pf.is
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Erasmus.jpg
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Evro-pf  

Tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo 

Si želiš že v času šolanja pripraviti na svojo prihodnosti, izboljšati veščine 

podjetnosti in razširiti mrežo poznanstev?  

Že poznaš najboljše tekmovanje za podjetniške ideje POPRI, na katerega se je 

lani prijavilo 260 mladih iz cele Slovenije? 

Pridruži se nam in s svojo ekipo prepričaj strokovno komisijo, tekmuj s sovrstniki in 

se poteguj za nagrade iz sklada za zmagovalce, vrednega 5000 EUR! 

Zakaj je vredno sodelovati na tekmovanju? 

• Pridobiš lahko povratno informacijo o podjetniški ideji skozi oči strokovne 

komisije, 

• preizkusiš se v javnem nastopanju, 

• svojo idejo in ekipo predstaviš medijem in javnosti, 

• si dokažeš, da lahko izpelješ projekt od začetka do konca, 

• se preizkusiš v drugačnem formatu tekmovanja s prilagoditvijo projekta, 

ki si ga že izdelal v sklopu šolskih obveznosti. 
 

 

Pridruži se nam na spletni strani popri.si, Facebook strani 

facebook.com/popripopri, ali nas kontaktiraj preko elektronskega naslova 

popri@primorski-tp.si.  

 

Prijavi se do 13. marca! 

Svojo idejo obrazložiš v predlogi in jo s prilogami oddaš do 13. marca 2017, 

v spletni obliki (preko portala Mikrobiz) ali po elektronski pošti. 

mailto:popri@primorski-tp.si
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Evro-pf  

Prijavite se na 6. državno tekmovanje iz pogajanj za študente 

prava  

 

ROK ZA PRIJAVO: 13. februar 2017 

KDAJ: v petek, 3. marca 2017 

KJE: na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru 

Študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v 

Mariboru in Evropske pravne fakultete v Novi Gorici vabimo k sodelovanju na 

6. državno tekmovanje iz pogajanj. 

6. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ POGAJANJ ZA ŠTUDENTE PRAVA 

Tekmovanje je namenjeno rednim in izrednim študentom vseh letnikov študija, 

ki še niso diplomirali (1. in 2. bolonjska stopnja). Tekmovanje bo potekalo v 

petek, 3. marca 2017 v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na 

tekmovanje se lahko prijavijo dvojice študentov, ne glede na letnik študija 

posameznega udeleženca v ekipi; ekipe so lahko sestavljene tudi iz študentov 

različnih pravnih fakultet.  

Tekmovanje je zastavljeno tako, da omogoča enakovredna pogajanja ne 

glede na letnik študija, saj se tekmovalci pogajajo glede spornih dejstev in ne 

glede razlage pravnih pravil; pomembno je predvsem dobro naštudirati 

dejstva, ki jih tekmovalci dobite pri organizatorici tekmovanja. 

Prijave so mogoče do ponedeljka, 13. februarja 2017 preko registracijskega 

obrazca na spletni strani: http://www.pf.um.si/dogodki/6-drzavno-

tekmovanje-iz-pogajanj-za-studente-prava/ 

 

 

http://www.pf.um.si/dogodki/6-drzavno-tekmovanje-iz-pogajanj-za-studente-prava/
http://www.pf.um.si/dogodki/6-drzavno-tekmovanje-iz-pogajanj-za-studente-prava/
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Evro-pf  

Vabilo na predavanji gostujočega profesorja  

dr. Barneyja Jordaana 

 

 

Obveščamo vas, da bo 31.1.2017 in 1.2.2017 

gostujoči profesor dr. Barney Jordaan izvedel 

predavanja iz predmetov: 

 Teorija in praksa pogajanj, Procesi in faze 

reševanja sporov ter  

 

 Prakse in tehnike reševanja sporov.  

 

Predavanja se bodo izvedla v predavalnici P1 po naslednjem razporedu: 

 

• Torek, 31.1.2017 od 15.00 do 20.00  ure 

• Sreda, 1.2. 2017 od 8.00 do 13.00 ure  

 

Udeležba na predavanju uglednega strokovnjaka iz tujine je izredno 

pomembna in priporočljiva. Vljudno prosim, da svojo (ne)udeležbo sporočite 

na elektronski naslov nika.znidar@evro-pf.si.  

  

mailto:nika.znidar@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

6 

 

Evro-pf  

Vabilo na prvo slovensko mentorsko konferenco 

Life Learning Academia z vsemi svojimi procesi intenzivno podpira mentorska 

usposabljanja in izvaja različne aktivnosti, ki krepijo mentorska sodelovanja. Naš 

osnovni namen je spodbujanje pretoka znanj med generacijami in 

povezovanje programov znanja, pri čemer so mentorski programi med 

najpomembnejšimi. Tudi v prihodnje želimo okrepiti strokovna sodelovanja na 

področju mentorskih programov v Sloveniji in širše. Zato tokrat povezujemo 

ponudnike, organizatorje in izvajalce tovrstnih izobraževanj ter aktivnosti.  

 

Pripravljamo prvo slovensko »Mentorsko konferenco«, ki bo potekala v petek, 

10. februarja 2017 med 10.00 in 15.00 stavbi GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 

(dvorana C).  

 

S konferenco želimo opozoriti na pomembnost mentoriranja in doseči 

izmenjavo informacij ter izkušenj z različnimi mentorskimi programi in praksami, 

ki so se ali se trenutno izvajajo v Sloveniji.  

 

                    Vabljeni vsi, ki iščete mentorje in želite spoznati programe, 

                             ki vam bodo pomagali na vaši karierni poti. 

 

Vstop je prost. 
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Evro-pf  

MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s 

področja mladih v letu 2016 

 

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis »MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. 

magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2016«. 

Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 

2016: 

 magistrirali po t.i. bolonjskem 

sistemu ali diplomirali po starem 

sistemu (kategorija 1) ali 

 diplomirali po bolonjskem sistemu 

(kategorija 2),  

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko povezano z mladimi. 

V obeh kategorijah bomo podelili finančno nagrado.  

Razpisni pogoji: 

 zagovor dela v letu 2016 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji 

 ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in 

 ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let. 

Avtorici oz. avtorju bomo podelili: 

 za najboljše magistrsko delo po t.i. bolonjskem sistemu ali diplomsko 

delo po starem sistemu 400 evrov bruto. 

 za najboljše diplomsko delo po bolonjskem sistemu 300 evrov bruto. 

Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna na 

https://form.jotformeu.com/70101383482347 , najkasneje do petka, 17. 

februarja 2017.  

Več info: http://mss.si/mss-nagrada-za-najboljso-diplomsko-oz-magistrsko-

nalogo-s-podrocja-mladih-v-letu-2016/  

 

Novice 

https://form.jotformeu.com/70101383482347
http://mss.si/mss-nagrada-za-najboljso-diplomsko-oz-magistrsko-nalogo-s-podrocja-mladih-v-letu-2016/
http://mss.si/mss-nagrada-za-najboljso-diplomsko-oz-magistrsko-nalogo-s-podrocja-mladih-v-letu-2016/
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Evro-pf  

Tekmovanje revije Law & Social Inquiry za najboljši študentski 

znanstveni članek  

 

Mednarodna revija Law & Social Inquiry je razpisala 

tekmovanje za najboljši znanstveni članek na področju 

prava in družbenih ved, na katerega se lahko prijavite 

študenti prava.  

 

Rok za oddajo je 1. marec 2017. 

 

Zmagovalni članek bo objavljen v znanstveni reviji Law & Social Inquiry, avtor 

pa bo prejel tudi denarno nagrado v višini 500 dolarjev. 

Več informacij: http://blackwellpublishing.com/LSI  ali  http://abfn.org/LSI  

Vprašanja glede tekmovanja na Willo Sachs: waschs@abfn.org , (312) 988-

6517. 

Tekmovanje je posebej zanimivo za tiste študente, ki ste pred kratkim magistrirali 

in lahko rezultate svoje magistrske naloge objavite v znanstvenem članku. 

Posvetujte se tudi z mentorjem. 

 

 

  

http://blackwellpublishing.com/LSI
http://abfn.org/LSI
mailto:waschs@abfn.org
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Evro-pf  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje Erasmus+ 

Obveščamo vas, da je Evropska pravna fakulteta januarju 2017 uspešno 

zaključila pogajanja za vzpostavitev novih bilateralnih sporazumov z ugledno 

univerzo iz tujine. 

Fakulteta je v okviru programa Erasmus+ okrepila sodelovanje z:  

•         Universum College, Kosovo 

Program Erasmus+ vam omogoča študij in praktično usposabljanje v tujini. 

Tovrstna izkušnja lahko obogati vaše izkušnje in krepi vašo nadaljnjo študijsko in 

karierno pot. 

Več informacij o instituciji najdete na: www.universum-ks.org  

 

 

  

 
 

  

http://www.universum-ks.org/
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Erasmus.jpg
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Evro-pf  

The Prague-based NGO SCHOLA EMPIRICA is pleased to launch 

the 13th edition of Prague Summer Schools! 

 

Prague Summer Schools are seven-day academic programs designed to bring 

together undergraduate and graduate students of various nationalities and 

academic backgrounds to enjoy their summer holidays in a unique academic 

and cultural environment.  

The early bird deadline is set for January 31st 2017; students are highly 

encouraged to apply by such date, as early bird applications receive 

preference in admission decisions and entitle students to a reduced program 

fee. 

 

Students may choose one among the following topics: 

 Summer School on Crime, Law and Psychology  

 Summer School on European Politics: Interests versus Culture  

 Summer School on China: A World Superpower - Myth or Reality?  

 Summer School on Development, Sustainability and Globalization  

 Summer School on Education: The Future of School  

 Summer School on Behavioral Economics and Psychology  

 

When? 1-8 July 2017 

Where? Prague, Czech Republic 

Info: http://praguesummerschools.org/ 

 

 

http://praguesummerschools.org/
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Erasmus.jpg
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Program Toronto Business Academy 

 

V Torontu bo poleti 2017 znova potekal program Toronto 

Business Academy. Gre za tri tedenski intenzivni poslovni 

program z naprednimi metodami poučevanja, ki 

kombinirajo individualno in skupinsko delo. Toronto Business 

Academy bo v letošnjem letu potekal v dveh poletnih 

terminih, prvi program bo potekal med 9. julijem in 29. 

avgustom in drugi med 23. julijem in 12. avgustom. 

 

Predmet, ki se izvaja, je International Business Culture, ki se razdeli na štiri 

module (Entrepreneurship, Global Innovation & Challenges, International 

Business Challenges and Venture Capital). Vsak modul vključuje tudi gostujoča 

predavanja priznanih podjetnikov, strokovnjakov na omenjenih področjih. 

Zadnji teden programa je namenjen korporativnim seminarjem in ogledom 

številnih podjetij, finančnih institucij ter korporacij. Skozi celotni program 

udeleženci pripravljajo tudi poslovni načrt za konkretno idejo, katerega ob 

koncu predstavijo strokovni komisiji sestavljeni iz investitorjev, akademikov in 

podjetnikov. 

Program je akreditiran s 6 ECTS, kot študij v tujini. Možno je zaprositi tudi za 

štipendijo pri javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije (pridobijo jo lahko 

vsi študenti, ki izpolnjujejo pogoje, v višini 710€). Toronto Business Academy je 

namenjen ambicioznim študentom, ki si želijo pridobiti dodatne praktične 

izkušnje v tujini.  
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Evro-pf  

 

Celotni Toronto Business Academy 2016 official aftermovie si lahko ogledate 

na sledeči povezavi: www.youtube.com/watch?v=G6GwvJqKpCw&t=1s  

 

 

 

Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani 

www.torontobusinessacademy.com , 

Facebook: https://www.facebook.com/torontobusinessacademy/ , 

Instagram: www.instagram.com/torontobusinessacademy/ , 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/toronto-business-academy  . 

Vabljeni k prijavi! 

  

http://www.youtube.com/watch?v=G6GwvJqKpCw&t=1s
http://www.torontobusinessacademy.com/
https://www.facebook.com/torontobusinessacademy/
http://www.instagram.com/torontobusinessacademy/
http://www.linkedin.com/company/toronto-business-academy
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Evro-pf  

Spletna knjigarna Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da lahko knjige založbe Evropske pravne fakultete naročite 

tudi prek spletne knjigarne! 

Spletna knjigarna je dostopna na povezavi: 

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/spletna-knjigarna/
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/09/Exam.jpg
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Utrinki  

Evro-pf  

Vseslovenski predinformativni dan za mlade in odrasle 

 

Informativa, 27. in 28. januar 2017   

Sejem izobraževanja in poklicev 

Informativa je že deveto leto zapovrstjo 

potekal 27. in 28. januarja 2017 na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na 

enem mestu so predstavili celovito 

paleto izobraževanj – od srednješolskih 

vse do dodiplomskih in podiplomskih 

programov, številne poklice, informacije 

o štipendijah, prvič pa se ji je pridružil tudi 

dogodek na temo prostočasnih 

aktivnosti mladih Arena mladih.   

 

(Pred)informativni dan za mlade 

Natanko dva tedna pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej 

Sloveniji potekali 10. in 11. februarja, so mladi na 9. Informativi izobraževalne 

programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati so lahko pridobili tudi 

različne, s poklici in izobraževanjem povezane, informacije. Informativa je 

edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, 

katere šole oz. fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo 

in se odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo 

nato oddali prijavnico za vpis. V letošnjem letu se je predstavilo kar 20 

programov iz tujine. 
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Sodelovale so srednje šole in šolski centri z različnih koncev Slovenije, vse štiri 

slovenske univerze s svojimi članicami, druge visokošolske institucije iz Slovenije 

in tujine, višje strokovne šole, štipenditorji, institucije, ki nudijo programe za 

izobraževanje odraslih, državne institucije, javni zavodi, različne nevladne 

organizacije ter strokovna in interesna združenja.  

Letošnja novost je bila razširjen Park tujina, kjer so predstavili izobraževalne 

programe iz Avstrije, Danske, Francije, Hrvaške, Kanade, Madžarske, Nemčije, 

Rusije, Španije, Finske, Švice in ZDA. Bogat program so organizatorji pripravili v 

izobraževalnem programu, v računalniški učilnici, prvič pa je potekal poseben 

program, predstavitev deficitarnih poklicev in možnosti štipendiranja na 

prostoru Evropskega socialnega sklada za mlade ter program v Znanstvenem 

kotičku. 

Med sodelujočimi na 9. Informativi je bila tudi Evropska pravna fakulteta. 
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Evro-pf  

HKRATI TUDI ARENA MLADIH 

Istočasno kot Informativa, je v letošnjem letu potekala tudi Arena mladih, sejem 

za vse mlade, ki je predstavljal prostočasne aktivnosti in raznolike možnosti za 

druženje, potovanja, zabavo, dobro prehrano in še veliko drugega.  

Več info na www.informativa.si in www.dobimo.se  . 

  

http://www.informativa.si/
http://www.dobimo.se/
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Erasmus+ informativni dnevi 2017  

 

Erasmus+ informativni dnevi 2017 so potekali v Ljubljani, v ponedeljek, 9. 

januarja 2017 in v Novi Gorici, v torek, 10. januarja 2017.  

Prijave za mobilnosti za namene prakse v študijskem letu 2017/2018 se zbirajo 

do 31. januarja 2017. Prijave naj bodo oddane po pošti v fizični obliki na naslov 

Evropska pravna fakulteta, Delpinova 18/b, 5000 Nova Gorica IN po elektronski 

pošti na e-mail naslov international.department@evro-pf.si . 

 

Obogatite svoja znanja in karierne priložnosti ob pomoči programa Erasmus+. 

Karierne priložnosti so po novem odprte tudi za mlade diplomante. 

  

mailto:international.department@evro-pf.si
http://www.evro-pf.si/media/website/2016/10/Erasmus.jpg
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Uspeh študentov Evro-pf na tekmovanju 

 

Ekipa Evropske pravne fakultete v sestavi študentk Aleksandre Andrejević in 

Staše Urlep in pod mentorstvom izr. prof. Jerneja Letnar Černiča in 

somentorstvom Neže Jovan se je v uvrstila v elitni finalni del vseevropskega 

tekmovanja o varstvu človekovih pravic (European Human Rights Moot Court 

Competition).  

V finalni del se je na podlagi pisnih izdelkov uvrstilo 20 najboljših izmed več kot 

80 prijavljenih ekip. 

 

Karierni center izreka vsem iskrene čestitke za uspeh! 
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18. januarja je potekala delavnica Metode in izvirnost 

znanstvenega raziskovanja 
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Članstvo evropske pravne fakultete v ELFA Association 

 S ponosom vam sporočamo, da je Evropska pravna fakulteta postala uradna 

članica uglednega mednarodnega združenja pravnih fakultet ELFA - European 

Law Faculty Association.    

Evropsko združenje 

pravnih fakultet je bilo 

ustanovljeno leta 1995 v 

Leuvnu, s strani več kot 80 

pravnih fakultet iz cele 

Evrope. Organizacija ima 

danes že več kot 200 članic iz držav v EU in zunaj nje in deluje kot mednarodni 

forum za razpravo o številnih pravnih temah, povezanih s pravno izobrazbo. 

 Cilj dejavnosti ELFA je usklajevanje procesa reforme pravnega izobraževanja 

v Evropi, spodbujanje sodelovanja med univerzami v Evropi ter zastopanje 

evropskih pravnih fakultet v odnosu do evropskih institucij, nacionalnih ustanov 

s področja izobraževanja ter strokovnih združenj s področja pravosodja.  

 Evropska pravna fakulteta si z aktivnim članstvom v omenjenem združenju 

prizadeva za nadgradnjo obstoječe mednarodne dejavnosti fakultete ter še 

dodaten dvig kakovosti pravnega izobraževanja v Sloveniji in EU.  

 Več informacij o združenju ELFA najdete na: http://www.elfa-afde.com/  

http://www.elfa-afde.com/
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16. januarja je potekala delavnica Napotki in usmeritve za 

uspešen prehod na trg dela 

  

V okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete je v prostorih Evropske 

pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, v predavalnici P2, od 

13:00 do 17:00, 16.1.2017 potekala delavnica  “Napotki in usmeritve za uspešen 

prehod na trg dela”.  

Delavnico je vodila mag. Nives Fortunat Šircelj, predstavnica Zavoda 

ZAPOSLISE.  

Delavnica je bila fokusno usmerjena na načine za uspešen prehod na trg dela 

(iskanje pripravništva po zaključku študija, zaposlovanje, tehnike in načini 

iskanja zaposlitve ter podobo).  

 

Udeležba je bila brezplačna.  

 

Evropska pravna fakulteta   
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Pripravništvo v Evropski centralni banki 

Spoštovani! 

Karierni center Evropske pravne fakultete vas 

obvešča, da ECB išče kandidate za 

pripravništvo v oddelku Zakonodaja 

generalnega direktorata Pravna služba. 

Prejeli smo sledeče vabilo, ki je naslavljamo 

vsem študentom in diplomantom fakultete 

ter drugim zainteresiranim. Evropska 

centralna banka (ECB) je na svoji spletni strani objavila razpis, s katerim išče 

kandidate za pripravništvo v oddelku Zakonodaja generalnega direktorata 

Pravna služba.  

Med njimi izrecno išče tudi sveže slovenske diplomante – magistre in magistrice 

prava – za mesto pripravnika, slovenskega pravnika lingvista. Uspešni kandidat 

bo imel priložnost, da pridobi izkušnje, povezane s prevajanjem pravnih 

besedil, poleg tega pa bo lahko tudi podrobneje spoznal delovanje in naloge 

ECB. Podrobnejše informacije o delovnem področju in pogojih za sodelovanje 

so navedene v samem razpisu.  

Ta je objavljen med prostimi delovnimi mesti ECB na naslovu 

http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html, dostopen 

pa je tudi prek neposredne povezave.  

Rok za prijave je 1. februar 2017.  

Vabljeni k sodelovanju! 

  

http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
https://jobs.ecb.int/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODUzRTIwMUVFNkI1RkVGRkUyRkZENTU1N0ImcG9zdGluZ190ZXh0PXllcyZjYW5kX3R5cGU9RVhU&sap-client=100&sap-language=EN&sap-accessibility=X&params=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9MDA1MDU2ODUzRTIwMUVFNkI1RkVGRkUyRkZENTU1N0I%3d
http://www.evro-pf.si/media/website/2017/01/ECB_SL_RGB.png
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Ločeni življenjepisi za različna delovna mesta? 

 

Avtorica: Anja Damjanović za MojeDelo.com (www.mojedelo.com) 

Izkušeni komercialist je nezaposlen že nekaj mesecev, in ravnokar se je odločil, 

da si bo razširil možnosti zaposlitve z iskanjem službe na drugih področjih. 

Izmučeni bančni investitor si želi delovnega mesta v neprofitni organizaciji, kjer 

bi naredil veliko dobrega v skupnost, hkrati pa utrpel manj stresa. Ali takšni profili 

potrebujejo več različnih življenjepisov ali le enega, dobro napisanega? 

»Prilagajanje« proti »ločevanju« 

Kaj sploh mislimo, ko govorimo o ločenih življenjepisih? Za različna delovna 

mesta imate preprosto različne življenjepise z različnimi delovnimi izkušnjami oz. 

različnimi delovnimi nalogami, ki ste jih opravljali v posameznem podjetju. 

Življenjepisi so različno dolgo, osredotočajo se na popolnoma različne stvari. 

 

Prilagojeni življenjepisi so 

napisani na podlagi oglasa 

za delovno mesto, na 

katerega se prijavljate. Ob 

vsaki prijavi uporabite enak 

življenjepis, le da spremenite 

vrstni red delovnih izkušenj 

glede na potrebe podjetja, 

odstranite nerelevantne 

informacije, itd. 
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Ne glede na to, ali se odločite za prilagojene ali ločene življenjepise, v vsakem 

primeru boste na koncu v vaši mapi »Moje Delo« imeli več različnih 

dokumentov, ki so jih delodajalci prejeli od vas. 

 

Kdaj je smiselno sestaviti ločene življenjepise? 

Zdaj, ko nam je razlika med enim in drugim terminom jasna, me zanima, kaj bi 

vi svetovali iskalcu v uvodnem delu zapisa. Bi mu svetovali sestavljanje 

popolnoma drugačnega življenjepisa, ali bi mu rekli, da lahko svojega 

prilagodi? Kdaj je več različnih življenjepisov sploh smiselnih? 

Bistvo je, da boste več različnih življenjepisov potrebovali takrat, ko se potrebe 

prostih delovnih mest razlikujejo tako močno, da med njimi preprosto ne morete 

najti skupne točke. A občutek, da komercialist z bančnim investitorjem nima 

popolnoma nič skupnega, je napačen – oba morata znati prodajati svoje 

produkte, oba morata imeti dobro razvite komunikacijske sposobnosti, oba se 

morata znajti v stresnih situacijah, oba morata poznati trg, oba morata 

obvladati številke. Ste še vedno mnenja, da sta to popolnoma različna profila 

ljudi? 

 

Ali morajo biti ločeni življenjepisi res popolnoma različni med seboj? 

V primeru, da vaša kariera tudi pri iskanju nove službe sledi istim smernicam, 

menimo, da dva različna življenjepisa nista potrebna. Vsake izkušnje in delovne 

naloge lahko spremenite in prilagodite na takšen način, da bo delodajalec 

zadovoljen s tem, kar bo prebral. Morda pa skrivnost tiči le v tem, ali se boste 

odločili za kronološki ali funkcijski življenjepis, ali pa boste preprosto ubrali 

hibridni model. 
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Druga oseba v našem uvodnem delu, na primer, ne potrebuje dveh različnih 

življenjepisov, četudi bo popolnoma menjala smer svoje kariere. Dovolj je le, da 

doda nekaj prostovoljnih izkušenj na področju lokalne skupnosti, ali pa vpiše 

svoje hobije, če jih ima, da bi se približal kulturi podjetja, v katerega bi si želel 

vstopiti. 

 

Potrebno se je znajti, ne zamešati. 

V primeru, da za vsako delovno mesto izdelujete nov življenjepis, morate biti še 

posebej previdni. Kaj hitro se nam lahko pripeti, da pozabimo dodati in vpisati 

podrobnost, ki bi nas uvrstila med najboljše kandidate. Prav tako od nas 

zahteva popolno zbranost in vživljanje v profil iskane osebe. Menite, da ste tega 

sposobni? 
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Kaj moja telesna govorica sporoča na razgovoru? 

 

Avtorica: Anja Damjanović za MojeDelo.com (www.mojedelo.com) 

Začne se že preden izgovorite svoj prvi stavek.  

Ocenjevali vas bodo po hoji, ki jo pokažete na poti do pisarne, po poziciji vaših 

rok med govorjenjem, po stisku dlani ob predstavitvi itd. Zavedajte se, da s 

telesom izražate veliko več, kot se vam mogoče dozdeva, zato bodite pozorni 

na neverbalno govorico in na neverbalne znake, ki jih oddajate medtem, ko 

čakate na razgovor, na obrazno mimiko, ki jo izražate, ko poskušate razmišljati 

o najbolj smiselnem odgovoru na sogovornikovo vprašanje … 

Umirite se 

Pomembno je, da govorite počasneje od vaše vsakodnevne govorice. In 

ravno tukaj je trik – zaradi treme in navala živčnosti boste najverjetneje govorili 

hitreje, kot po navadi, zato se umirite, poskusite se skoncentrirati na jasno in 

glasno izgovarjavo vsake besede posebej, kar vam bo avtomatsko pomagalo, 

da upočasnite tempo vašega govora. 

Pomislite na dobre retorike, ki ste jih občudovali v času srednje šole, fakultete 

in drugih zaposlitev. Zapomnili ste si tiste, ki so bili vedno predani svojemu delu 

in osredotočeni na izgovorjene besede. Ni nujno, da so te osebe bile tudi 

najbolj glasne in najbolj zabavne od vseh preostalih, a vsekakor so bile najbolj 

motivirane. Na razgovor niste prišli, da bi animirali sogovornika, zato pustite vice 

pred vrati – tukaj ste, da bo delo, za katerega se pogajate, vaše. Osredotočite 

se na cilj in pustite, da bosta vaša predanost in energija govorila zase. 
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Neverbalna govorica 

Trden, a ne preveč močen stisk roke je tisto, kar govori namesto vas. Prijem 

»mrtve ribe« je tehnika, ki sogovornika v istem trenutku odbije od vas. Poskrbite 

tudi, da so vaše roke kljub tremi suhe in tople – naravne, kot se le da. Če imate 

težave s tem, da imate zaradi treme mrzle roke, si jih nekaj minut pred 

razgovorom na stranišču segrejte s toplo vodo, v nasprotnem primeru pa si jih 

zmočite s hladno vodo. 

 

(Vir: www.mojedelo.com) 

Niti med čakanjem v sprejemni pisarni niti med razgovorom se ne »ulezite« na 

stol, četudi je zofa na recepciji tako zelo udobna. To o vas pove, da vas ne 

zanima, kakšen vtis dajete, drugi pa bodo dobili občutek, da si službe v resnici 

sploh ne želite. Sedite in hodite zravnani, če pa vas še vedno skrbi, kako 

izgledate med hojo in sedenjem, se že pred »dnevom D« poglejte v ogledalo  
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in popravite pozicijo, dokler ne boste zadovoljni z njo. Ne pozabite občutka 

med sedenjem, za katerega svetujemo, da se ga navadite še pred 

razgovorom, da se ne boste v stresnih minutah med intervjujem ubadali še s 

tem, da vam je res neudobno. Sogovornika vedno glejte v oči, a pazite, da ne 

boste pretiravali. Bodite samozavestni in ne glejte v zid za njim ali pa v tla, prav 

tako se izogibajte nervoznemu iskanju kontakta po celotnem prostoru, ki je 

jasen znak, da nekaj skrivate. V primeru, ko je na delu več sogovornikov, 

poskrbite, da ne boste katerega od njih zapostavljali, četudi vam vprašanja 

postavlja samo eden od njih. 

Ne veste, kam bi s svojimi rokami? Opazujte se v ogledalu medtem, ko se 

pogovarjate z nekom preko telefona, saj boste na razgovoru uporabljali 

podobne kretnje, kot med telefonskim klicem. Zaželeno je, da premikate roke, 

a pomembno je, da z njimi ne pretiravate. Navsezadnje v naši kulturi n ismo 

navajeni na pretirano premikanje rok in lahko takšno dejanje hitro smatramo za 

preveč »italijansko«. Bodite pozorni tudi na to, kako se premikate in kako sedite, 

da bo splošen vtis, ki ga boste pustili v podjetju, pozitiven. Ne pozabite se 

smejati – zaradi nasmejanega obraza se boste tako vi kot vaš sogovornik 

počutili bolj sproščeno. 

Dodatno gradivo za iskalce zaposlitve:  

Preberite si zaposlitveni priročnik Kako uspešno iskati zaposlitev in pridobite še 

več informacij na področju zaposlovanja. Več na www.mojedelo.com 

 

http://www.mojedelo.com/

