
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje ter objave za potrebe promocije storitev Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu.

Uvodni nagovor
Red. prof. dr. Rado Bohinc, dekan Fakultete za družbene vede 

13:30 – 13:40

14:40 – 15:05

13:55 – 14:40

13:40 – 13:55 Predstavitev podpornih storitev Kariernih 
centrov UL 
Spekter možnosti, ki jih študentom UL 
ponuja program Erasmus+
Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani

Priložnosti v okviru programa CEEPUS
(Central European Exchange Program for University 
Studies)
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)  

15:05 – 15:15 ODMOR
15:15 – 16:00 Predstavitev ostalih finančnih spodbud za 

mobilnost v tujini 
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

16:00 – 16:15 Praksa v praksi: Radiotelevizija Italija kot 
organizacija gostiteljica za opravljanje Eras-
mus + prakse
Deželni sedež RAI za Furlanijo Julijsko krajino

ODMOR in Tržnica mednarodnih priložnosti
• EURES služba – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
• Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in Education USA center
• Služba za mednarodno sodelovanje UL
• CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
• Center SOLVIT – Ministrstvo za gospodarstvo
• Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, DAAD in Goethe Institut
• Zavod Voluntariat
• STA Potovanja
• Francoski inštitut
• Platforma HousingAnywhere
• Model United Nations Slovenia Club
• EU Careers Ambassador
• Radiotelevizija Italija
• IAAS Slovenija (Mednarodno društvo študentov agronomije in sorodnih ved)

Kako vam lahko pri vstopanju na evropski trg dela pomaga EURES?
EURES služba, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

16:15 – 17:15

17:15 – 17:45

18:10 – 19:15

17:45 – 18:10 Kariera v institucijah Evropske unije
EU Careers Ambassador za Slovenijo 
»Pišemo mednarodne zgodbe o uspehu« - z vami bodo svojo perspektivo 
delili posamezniki, ki imajo izkušnje tako z izobraževanjem kot z delom v 
tujini:
• Kaja Batagelj, študentka Pravne fakultete, izbrana kandidatka Global Development iniciative
• Klemen Bravhar, študent Fakultete za elektrotehniko, udeleženec Erasmus+ prakse na Norveškem
• Jana Benedik, diplomantka Ekonomske fakultete, izbrana kandidatka pripravniškega programa  
  Pan-European Seal

Karierni centri Univerze v Ljubljani  vabimo študentke in študente na dogodek 

 Izzivi v tujini, 
ki bo potekal 16. novembra 2016, v Veliki konferenčni dvorani na Fakulteti za družbene vede

12:45 – 13:30 Registracija udeležencev

Dogodek je za študente Univerze v Ljubljani brezplačen – prijava TUKAJ.
 Za več informacij o dogodku smo vam na voljo na e-naslovu 

aleksandra.radusinovic@uni-lj.si in telefonski številki 01 2418 684.

https://prijava.uni-lj.si/kc/_layouts/listform.aspx?PageType=8&ListId={75A215AE-A1A8-475A-A999-CFCC406D1197}&RootFolder=

