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Karierni center 
Evropske pravne 
fakultete

 > je stična točka med študenti, diplomanti, 
fakulteto ter potencialnimi delodajalci,

 > nudi učinkovito podporo študentom tako 
na njihovi študijski, kakor tudi karierni 
poti,

 > služi kot orodje za uspešen prehod v 
prvo zaposlitev,

 > karierno osvešča študente ter jim nudi 
praktična znanja,

 > delodajalcem zagotavlja kakovosten 
kader,

 > ponuja različne delavnice, predstavitve 
poklicev, strokovne ekskurzije in karierna 
svetovanja.



Za študente
 
Karierna svetovanja:

• individualno ali skupinsko karierno 
svetovanje ter izdelava kariernega načrta,

• osebnostno testiranje študentov,
• informiranje o možnostih za formalno 

in neformalno pridobivanje dodatnih 
kompetenc in izkušenj,

• svetovanje študentom s posebnimi 
potrebami.

Aktivnosti namenjene povezovanju študentov in 
diplomantov z delodajalci:

• predavanja, seminarji, delavnice, okrogle 
mize ter druga srečanja in podobni dogodki,

• predstavitev delodajalcev na fakulteti, 
• obiski v delovna in realna okolja. 

Informacije: 
• o prostih delovnih mestih doma in v tujini 

ter o zaposlitvenih možnostih, štipendijah, 
poletnih šolah ipd.,

• o študijskih programih doma in v tujini,
• o možnostih praktičnega usposabljanja 

doma in v tujini.

Sodelovanje: 
• s potencialnimi delodajalci,
• z zavodi za zaposlovanje,
• različnimi agencijami na področju 

zaposlovanja.



PIŠITE NAM NA
karierni.center@evro-pf.si

Za delodajalce

Karierni center delodajalcem ponuja: 
• možnost sodelovanja na dogodkih, ki 

jih karierni center prireja (okrogle mize, 
delavnice, seminarji in izobraževanja 
za študente), 

• možnost objave prostih delovnih mest, 
študentskih del in študentskih praks 
na spletni strani fakultete;

• objave tem za zaključne in druge 
raziskovalne naloge, ki so za 
organizacije aktualne in pri katerih 
želijo dobiti rešitve na manjše ali večje 
problemske sklope v organizaciji,

• predstavitev organizacije / delodajalca 
na fakulteti,

• predstavitev najboljših študentov 
in diplomantov potencialnim 
delodajalcem in hitri selekcijski 
intervjuji. 



Stična 
točka med 
študenti, 
diplomanti, 
fakulteto in 
delodajalci
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Evropska pravna fakulteta
Karierni center 

Evropska pravna fakulteta
Delpinova ulica 18B
5000 Nova Gorica

T 05 338 44 06
E karierni.center@evro-pf.si

NOVA GORICA
Evropska pravna fakulteta
Delpinova ulica 18B
5000 Nova Gorica

T 05 338 44 00
E info@evro-pf.si

LJUBLJANA
Evropska pravna fakulteta
Cankarjevo nabrežje 11
1000 Ljubljana

T 01 251 44 80 
E info.ljubljana@evro-pf.si


