EVROPSKA UNIJA IN EVROPSKI PARLAMENT: OD VOLITEV DO ZAPOSLITVE
Institucije Evropske unije predstavljajo obvezno vsebino študijskih programov Oddelka za
prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru. Izkušnje kažejo, da študenti pomen in vlogo evropskih
institucij praviloma slabo poznajo. Enačijo jih s togim uradniškim aparatom, sestavljenim iz peščice
dobro plačanih izbrancev, ki je namenjen sam sebi, njegove odločitve pa na življenja navadnih ljudi,
še posebej mladih, nimajo neposrednega vpliva. Še bolj abstraktna se zdi študentom možnost, da bi
lahko sami vplivali na odločitve, ki jih evropske institucije sprejemajo tudi v njihovem imenu, pogosto
pa tako razmišljajo tudi v zvezi z zaposlitvijo v EU.
Ker bodo leta 2019 potekale naslednje evropske volitve, smo se odločili, da bomo v okviru prireditve
študentom natančneje predstavili Evropski parlament. Študenti se bodo na ta način seznanili s
pristojnostmi EP, načinom delovanja, vlogo, ki jo igra pri sprejemanju odločitev na evropski ravni, in z
obravnavo aktualne teme opozorili na njegov vpliv na vsakdanje življenje prebivalcev držav članic.
Študenti bodo spoznali tudi politične skupine, ki so zastopane v trenutnem sklicu, in delo poslancev.
Posebno pozornost bomo namenili predstavitvi volilnega sistema, ki se uporablja pri volitvah
evropskih poslancev ter zaposlovanju in mobilnosti mladih v EU.
Prireditev se bo začela z uvodnimi predavanji panelistov, ki bodo predstavili svojo poklicno pot in
spregovorili o obravnavani temi dogodka. Sledila bo enourna okrogla miza, na kateri bodo o njej
razpravljali sodelujoči iz vrst vabljenih udeležencev in študentov. Na dogodek bodo vabljeni študenti
različnih fakultet Univerze v Mariboru (npr. pravo, ekonomija, humanistika, medicina, tehnika). Vsi
dogodki bodo potekali v amfiteatralni predavalnici Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki ima
300 sedežev in je ustrezno opremljena za tovrstne prireditve. Predavalnica je opremljena tudi s
tolmaškimi kabinami, tako da bo za angleški in nemški jezik mogoče s pomočjo študentov tolmačenja
zagotoviti tudi simultano tolmačenje.
Namen prireditev bo dvojen: na eni strani bodo študenti lahko pridobili informacije o delovanju
Evropskega parlamenta, spoznali slovenske poslance EP in strokovnjake s področja, ki bo predmet
razprave ter se seznanili z dejanskimi možnostmi, ki jih jim ponuja prost trg dela v EU; na drugi pa
bodo dobili priložnost, da sami zastavijo vprašanja, ki so zanje pomembna in dobili nanje odgovore.
Po našem prepričanju lahko na ta način bistveno dvignemo ozaveščenost mladih o pomenu EP, hkrati
pa se bodo lahko ti osebno prepričali, da se EP ukvarja s temami, ki so za zanje pomembne in ki jih
zanimajo. Poleg tega je cilj prireditev, da mladim posredujemo vedenje o tem, da lahko s svojo
udeležbo na volitvah neposredno vplivajo na to, kateri poslanci bodo zastopali interese in teme,
pomembne zanje in da po študiju obstaja veliko možnosti za zaposlitev v inštitucijah EU ali tudi sicer v
evropskem prostoru izven njih.
Da bi dejansko spodbudili udeležbo na volitvah, je izvedba prireditve predvidena neposredno pred
volitvami. Neposredna srečanja s poslanci EP in drugim strokovnjaki bodo zagotovo posredovala vtis,
da sta EU in s tem tudi EP blizu svojim državljanom, vključno s študenti.

Izvedba
Kraj
Moderacija

10. april 2019
amfiteatralna predavalnica Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
dr. Aleksandra Nuč - predstavitve
mag. Manja Toplak - razprava

Prvi del - predstavitve panelistov
Alojz Peterle (poslanec v Evropskem parlamentu), dr. Igor Šoltes (poslanec v Evropskem parlamentu),
mag. Manja Toplak (v.d. vodje pisarne EP v Sloveniji in predstavnica za medije), dr. Martina Horvat
(koordinatorica Kariernega centra UM in karierna svetovalka), Mateja Hanžurej (karierna svetovalka
Kariernega centra UM)
Primarni cilji predstavitev
Delovanje EP
Poslanca Evropskega parlamenta in mag. Manja Toplak bodo predstavili delovanje Evropskega
parlamenta kot inštitucije EU, kako potekajo volitve v Evropski parlament, kako se izvoljeni poslanci
razvrstijo v poslanske skupine v Evropskem parlamentu in kakšno je delo poslanca v Evropskem
parlamentu, kakšne naloge imajo, za kaj se zavzemajo.
Evropa brez EU
Poslanca Evropskega parlamenta in mag. Manja Toplak bodo predstavili, kakšna bi po njihovem
mnenju bila danes Evropa brez EU in Evropskega parlamenta. Pri tem se bodo osredotočili predvsem
na to, kakšne posledice bi to imelo za življenja mladih (zaposlovanje in mobilnost) in kako bosta EU
ter Evropski parlament v neposredni in daljni prihodnosti vplivala na njihova življenja. V tem delu
lahko predstavijo tudi kakšno konkretno uredbo ali direktivo, ki pomembno vpliva na življenje in
življenjske pogoje mladih.
Zaposlovanje in mobilnost
Vsi panelisti bodo predstavili, kakšne so zaposlitvene možnosti za mlade v EU, kakšne možnosti
prinaša prost pretok ljudi oz. delovne sile kot ena izmed štirih svoboščin EU. Panelisti, ki prihajajo iz
okolja EU oz. Evropskega parlamenta, se bodo pri tem osredotočili predvsem na zaposlitvene
možnosti v EU. Karierni svetovalki iz Kariernega centra Univerze v Mariboru bosta podali informacije
o pomenu priprave ustreznega življenjepisa, kako iskati možnosti zaposlitve po zaključenem študiju in
poglavitne značilnosti priprave življenjepisa v angleškem in nemškem jeziku.

Drugi del - predstavitve študentov in razprava
doc. dr. Petra Weingerl, dr. Luka Martin Tomažič, Suzana Bračič, dr. med.
Primarni cilji predstavitev in razprava
V drugem delu prireditve bodo trije zgoraj navedeni nekdanji študentje UM na kratko predstavili
svojo poklicno pot. Vsi trije so se namreč po zaključenem študiju zaposlili v tujini in bodo tako
povedali, kako so se zaposlili v tujini.

Študenti (udeleženci prireditve) bodo nato lahko predstavnikom EU zastavljali vprašanja v zvezi z
delovanjem Evropskega parlamenta, volitvami v Evropski parlament in njegovi sestavi. Nadalje bodo
imeli možnost povprašati paneliste v zvezi s preteklimi usmeritvami oziroma odločitvami EU in
Evropskega parlamenta. Predstavili bodo lahko pozitivne in negativne vplive teh usmeritev ali
odločitev na njihova življenja in paneliste hkrati povprašali, kakšni so bili vzgibi za sprejem določenih
odločitev in kakšen je bil pričakovan učinek oz. kakšen je bil dejanski učinek po njihovem mnenju.
Študenti pa bodo prav tako lahko zastavili vprašanja v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi v EU in
konkretno v Evropskem parlamentu. Predstavili bodo lahko svoje želje in predstave na tem področju
in kako pri tem doživljajo EU, ali dejansko verjamejo npr. v možnost, da bi nekoč imeli zaposlitev v
kateri izmed inštitucij oz. tudi izven, npr. v kateri izmed prestolnic EU. Panelistom bodo lahko
postavili še podrobnejša vprašanja v zvezi s tem, kako so oni prišli do svoje zaposlitve v tujini. Tako
bodo iz prve roke pridobili informacije, kje EU in Evropski parlament prepoznavata in spodbujata
njihov trud, napor in njihove želje in kje imajo sami možnost, da se aktivno vključijo v diskurz, ki
poteka v Evropskem parlamentu. Z nekdanjimi študenti UM pa bodo imeli priložnost izmenjati
informacije o njihovi poklicni poti in dobiti nasvete, kako se lotiti iskanja zaposlitve v tujini. Od
kariernih svetovalk bodo izvedeli informacije o tem, kako se lotiti iskanja zaposlitve po zaključenem
študiju ter o ustrezni pripravi učinkovitega življenjepisa.
Študenti bodo imeli možnost že vnaprej svoja vprašanja pisno poslati izbranemu koordinatorju, ki jih
bo posredoval panelistom. V razpravi pa bo možnost tudi spontano zastavljati vprašanja in
komentirati izjave sodelujočih.

Program
Pozdravni nagovori

10:00
10:10

red. prof. dr. Božidar Kante, dekan Filozofske fakultete
doc. dr. Alem Maksuti, svetovalec za politično komuniciranje Inštituta za politični
menedžment
doc. dr. Simon Zupan, predstojnik Oddelka za prevodoslovje
Predstavitve panelistov

10:10
11:30

Alojz Peterle, poslanec v Evropskem parlamentu
dr. Igor Šoltes, poslanec v Evropskem parlamentu
mag. Manja Toplak, v.d. vodje pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in predstavnica za
medije
dr. Martina Horvat, koordinatorica Kariernega centra UM in karierna svetovalka
Mateja Hanžurej, karierna svetovalka Kariernega centra UM

11:30
12:00

Odmor za kavo

Predstavitve nekdanjih diplomantov Univerze v Mariboru in razprava

12:00
13:00

doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Luka Martin Tomažič, Elektro Maribor Energija Plus d.o.o.
Suzana Bračič. dr. med., LKH Graz Südwest

Po dogodku bodo študenti imeli možnost obiskati delavnico z naslovom Življenjepis v angleškem in
nemškem jeziku, ki jo bo izvedla Mateja Hanžurej, karierna svetovalka Kariernega centra UM.
Delavnica bo potekala od 13.30 do 15.00 ure v predavalnici 0.1 Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru. Prijave na delavnico so mogoče na spletni strani: https://kc.um.si/dogodki/iete-prilonostv-tujini-cv-cover-letter-in-lebenslauf-und-bewerbungschreiben.

