»OD IDEJE DO DIPLOME«
Tehnike in pravila pisanja zaključnih del
Kdaj: 19.6.2017, 10:00 – 12:30
Kje: Evropska pravna fakulteta, Ljubljana, P3
Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 19.6.2017 vabi na brezplačno delavnico, ki je
namenjena pripravam in pisanju zaključnih del. Na delavnici bosta nasvete podala predavatelj

dr. Miha Šepec ter Ana Češarek, bibliotekarka v knjižnici Evropske pravne fakultete.
Delavnica bo pokrivala sledeče sklope:
-

izbira mentorja in teme zaključne naloge (od ideje do dispozicije)
metode znanstvenega raziskovanja in
pregled NOVIH tehničnih pravil pisanja zaključnih del
izvirnost raziskovanja in njegov prispevek k znanosti
praktični primeri in nasveti za pisanje zaključnih del

Delavnica bo potekala v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000
Ljubljana, predavalnica P3.

Obvezna je predhodna prijava na kristina.dimitrijevic@fds.si
do vključno 16.6.2017.

Vstop je prost!

S prijavo na dogodek dovolujete fotografiranje, snemanje ter objavo gradiva na spletu in socialnih omrežjih za potrebe promocije
storitev KC. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbo r
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi:
10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za
šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
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