Vas zanima delovno pravo?
Bi se radi v živo srečali s strokovnjaki s tega področja?
Bi radi tudi v praksi sodelovali pri delu v organizacijah, ki se na dnevni
bazi ukvarjajo z delovnim pravom?
Če ste na zastavljena vprašanja odgovorili z da in ste študent višjega letnika
(3. letnik in višje) vas v študijskem letu 2017/2018 vljudno vabimo k sodelovanju
pri »Delovno-pravni kliniki«.
Prijave sprejemamo do nedelje, 1. oktobra 2017.
Delovno-pravna klinika bo razdeljena na dva dela:
1. v prvem delu, ki bo trajal do januarja 2018, boste lahko na tedenskih
srečanjih, ki bodo potekala v terminih po obveznih predavanjih,
prisluhnili strokovnjakom s področja aktualnih tematik delovnega prava
in razvoja delovnega prava v praksi;
2. v drugem semestru pa boste dobili priložnost izkusiti delovno pravo tudi
v praksi* pri organizacijah, ki bodo sodelovale v prvem delu.
*Praktični del za udeležence ni obvezen in poteka v skladu z dogovorom z vsako organizacijo
posebej, pri čemer imajo prednost redne študijske obveznosti.

Delovno-pravna klinika je z delovanjem pričela v preteklem študijskem letu in
se lahko v svojem kratkem času delovanja pohvali z velikim številom
sodelujočih organizacij. Predavali so nam že strokovnjaki iz organizacij kot so
Višje delovno in socialno sodišče, Služba Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Varuh človekovih pravic,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Svetovalnica za migrante, Gibanje za
dostojno delo in socialno družbo, poleg tega pa smo se udeleževali tudi
okroglih miz s področja delovnega prava. V letošnjem letu se bo število
sodelujočih organizacij še povečalo, zato gre za odlično priložnost, da svoje
znanje razširite in poglobite tako v teoriji kot v praksi, kar bo pripomoglo k
vašem nadaljnjem udejstvovanju na delovno-pravnem področju.
Prosimo, da v prijavi pripišete letnik in stopnjo študija v študijskem letu
2017/2018, kontaktni elektronski naslov ter priložite CV in motivacijsko pismo
(ena stran), v katerega vključite dosedanje aktivnosti na delovno-pravnem
področju (tudi morebitno obiskovanje izbirnih delovno-pravnih predmetov) in
pojasnite, zakaj vas zanima sodelovanje v delovno-pravni kliniki.
Prijavo pošljite v elektronski obliki na delovnopravna.klinika@gmail.com.
Število mest je omejeno.
Za več informacij nam pišite na delovnopravna.klinika@gmail.com ali na
luka.ticar@pf.uni-lj.si.
S prijaznimi pozdravi,
doc. dr. Luka Tičar

