Diplomanti svetujejo študentom:
PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA V PRAVOSODJU
OD A DO Ž
Spoštovani!

Kdaj: 26.11.2018, ob 16:00
Kje: Evropska pravna fakulteta,
Ljubljana, predavalnica Roberta
Schumana (P4)
Trajanje delavnice:
3 pedagoške ure
Informacije o dogodku:
karierni.center@nova-uni.si

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze vas vabi na delavnico, ki
bo namenjena predstavitvi možnosti zaposlovanja v pravosodju.
Z vami bosta svoje znanje in izkušnje delila diplomanta asist. Jure Švigelj in Tjaša
Modic, ki vam bosta predstavila:
- možnosti zaposlovanja v pravosodju z in brez PDI;
- delo na sodiščih, v odvetništvu, državnem odvetništvu in notariatu;
- zaposlitvene možnosti izven pravosodja;
- učinkovite postopke za iskanje zaposlitve v pravniških poklicih;
- pot do PDI in priprave za pristop k PDI;
- delila z vami pomembne karierne napotke in izkušnje.
O gostih:
Asistent Jure Švigelj, mag. prav., je leta 2012 diplomiral oziroma leta 2014 magistriral na
Evropski pravni fakulteti. Po zaključenem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v
Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlil kot višji pravosodni
svetovalec na Okrajnem sodišču v Sežani. Poleg dela v pravosodju še vedno nadaljuje
izobraževanje na Evropski pravni fakulteti kot doktorski kandidat. S fakulteto sodeluje tudi
kot prodekan za razvojna vprašanja in asistent na katedri za civilno in gospodarsko pravo.

Projekt delno financirata Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje znanost in šport.
Več informacij o projektu na:
www.evro-pf.si (Karierni center)
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje,
snemanje ter objavo na spletu in socialnih
omrežjih za potrebe promocije projekta
kariernega centra.

Tjaša Modic, univ. dipl. prav., je leta 2014 zaključila študij na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani. Že v času študija je opravljala delo v pravnih službah dveh bank, v notarski in
odvetniški pisarni. Po zaključku študija se je zaposlila kot sodniška pripravnica. Po
opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila kot višja pravosodna svetovalka na
Oddelku za gospodarsko sodstvo na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Poleg dela na sodišču
zaključuje tudi magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Prijave zbiramo na TUKAJ do vključno 25.11.2018.
Vabljeni!

