Vabilo na seminar

ŠTUDIJ V TUJINI

Kdaj: 5. novembra (11.00-12.30 in 13.30-15.00) in 6. novembra 2018 (10.30-12.00 in 12.30-14.00)
Kje: seminarska soba 4
Komu je namenjen: študentom PF, ki razmišljajo o nadaljevanju študija v tujini
Opis: seminar obsega 8 ur in je razdeljen na štiri 90-minutne sklope. Poleg koristnih informacij o
študiju v tujini je seminar tudi praktično usmerjen.
Uvodno, v prvem sklopu, naslovimo razloge za študij v tujini, kako izbrati pravo univerzo, na kaj
je treba prej pomisliti in raziskati pred dejansko prijavo. V drugem sklopu z gosti predstavimo
konkretne izkušnje pravnikov s študijem v najbolj pogosto izbranih državah, nasvete, na kaj je
treba biti pozoren pri izbiri študija in prijavi, ter različne načine, kako je študijsko izkušnjo v tujini
mogoče koristno uporabiti v svoji nadaljnji karieri. V tretjem sklopu se lotimo primera konkretne
prijave, dobrih in slabih praks ter 'tips & tricks' pri sestavljanju dobre prijave. V četrtem in
zadnjem delu je delo bolj individualizirano: študenti dobijo priložnost, da sami poskušajo
sestaviti posamezne dele prijave in dobijo takojšnjo povratno informacijo glede svojega osnutka.
Predavateljica: prof. dr. Nina Peršak je gostujoča profesorica na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani. Diplomirala in doktorirala je iz prava na Univerzi v Ljubljani ter magistrirala iz prava
(in kasneje tudi iz socialne in razvojne psihologije) na Univerzi v Cambridgu. Kot profesorica na
Pravni fakulteti Univerze v Gentu je več let poučevala in raziskovala v Belgiji, kjer je med drugim
pripravila tudi kratek vodič namenjen gentskim študentom glede študija v tujini. V Sloveniji je
opravila državni pravniški izpit, predavala in znanstveno sodelovala pri mnogih nacionalnih in
mednarodnih raziskavah. Poleg študija in zaposlitve v tujini je akademsko dlje časa gostovala tudi
na univerzah v Cambridgu, Helsinkih, Sofiji, na UC Berkeley ter na Srednjeevropski univerzi (CEU)
v Budimpešti.
Prijava: za obisk seminarja se je potrebno prijaviti do 24. 10. s priloženo prijavnico, ki jo je do
roka potrebno oddati v mednarodni pisarni ali poslati elektronsko ga. Darji Rabzelj
(darja.rabzelj@pf.uni-lj.si). Število mest je omejeno. V primeru števila prijav, ki bi presegalo
število prostih mest, imajo prednost študenti višjih letnikov I. stopnje in študenti II. stopnje.
Študentje so vabljeni, da v kolikor že vedo ali imajo določeno predstavo o tem, kam bi se želeli
prijaviti (država/univerza), to omenijo v svoji prijavi (kar omogoča določeno prilagoditev
programa).

