Virtual students´ visit of the

European commission Directorate-general for
international cooperation and development –
»DEVCO«
KDAJ: Četrtek, 12.november 2020.
oktober 2020, ob 15:00

Spoštovani!
v četrtek, 12. 11. 2020, vas Karierni center Nove univerze vabi na virtualno strokovno
ekskurzijo na oddelek Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO)
pod vodstvom komisarke Jutte Urpilainen, odgovorne za mednarodna partnerstva.

KJE: On-line,
preko aplikacije ZOOM
Vsem, ki boste svojo udeležbo potrdili,
bomo
dan
pred
e-dogodkom
posredovali povezavo z geslom do
'spletne sobe', na kateri bo e-dogodek
potekal. Za udeležbo na e-dogodku
potrebujete le brezplačno aplikacijo
Zoom. Če se boste e-dogodku v aplikaciji
Zoom pridružili prvič, vas bo klik na
povezavo, ki jo boste prejeli, najprej
napotil do prenosa aplikacije. V kolikor
bi si aplikacijo želeli naložiti že sedaj,
sledite
tej
povezavi:
https://zoom.us/download ter si jo
namestite.

Glavna naloga tega oddelka Evropske komisije je a) sodelovati s partnerskimi državami
po vsem svetu za doseganje trajnostnega razvoja ter b) oblikovanje mednarodnega
partnerstva in razvojne politike EU.
DEVCO skrbi za oblikovanje mednarodnega partnerstva in razvojne politike EU s končnim
ciljem zmanjšati revščino, zagotoviti trajnostni razvoj in spodbujati demokracijo,
človekove pravice in pravno državo po vsem svetu. DEVCO pri svojem delu sodeluje in se
usklajuje tudi drugimi službami komisije odgovornimi za zunanjo politiko EU, državami
članicami EU in njihovimi delegacijami na terenu.
Program dogodka bo zajemal:
-

Oddelek
Evropske
komisije
mednarodno sodelovanje in razvoj

za

on-line predstavitev oddelka evropske komisije DEVCO
karierne priložnosti za mlade (opravljanje prakse, pripravništva in zaposlovanje
na DEVCO)
predstavitev področja zagotavljanja demokracije in človekovih pravic zunaj EU
aktivno razpravo s študenti

Z aktivnim sodelovanjem študentov v razpravi bo dogodek prispeval k a) obogatitvi
njihovih znanj s področja prava in zunanji politiki EU, b) dvigu vsesplošne ozaveščenosti
posameznikov o pomenu demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v in zunaj EU
ter c) prispeval k izboljšanju poznavanja izbranih tem s področja Evropske unije in
kariernih priložnostih za mlade. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku s čimer bo še
dodatno prispeval k internacionalizaciji visokošolskega prostora ter nadgradnji jezikovnih
kompetenc posameznikov.
Udeleženci bodo prejeli potrdilo kariernega centra o udeležbi na dogodku.

Prijave na dogodek zbiramo TUKAJ do vključno 10.11.2020
Vljudno vabljeni!

