
 
 
 
 

 
 

Karierni center UP, UP Pedagoška fakulteta in agencija New Intelligence Slovenija 

vabijo na predstavitev programa 
 

AUPAIR V ZDA 

PRIJAVITE SE ŠE DANES! 

Vabimo vse, ki iščete nova znanja, praktično izpopolnjevanje 

in izkušnjo multikulturnosti, da se nam pridružite na 

predstavitvi programa AuPair v ZDA, ki jo organizirata 

Karierni center Univerze na Primorskem v sodelovanju z UP 

Pedagoško fakulteto in agencijo New Intelligence Slovenija. 

Vsebina predstavitve:  

Na predstavitvi boste spoznali:  

- program AuPair v ZDA, 

- pogoje in postopek za prijavo, 

- potek izbire udeleženca, 

- prednosti in ugodnosti udeležencev v programu.  

Program AuPair v ZDA bo predstavil g. Boštjan Gasser iz 

agencije New Intellgence Slovenija. Pridružila pa se bo tudi 

študentka, ki bo predstavila svojo neposredno izkušnjo z 

AuPair. 

Predstavitev bo potekala na UP Pedagoški fakulteti 
- v ponedeljek, 9.4.2018 
- ob 16.00 uri 
- Predavalnica P3 

 

Informativne prijave zbiramo do 8. 4. 2018 na e-naslov: 

kariernicenter@upr.si . 

 

 

 

 

   

  KDAJ:  

  v ponedeljek, 9. 4. 2018  
  ob 16:00 uri 
    

   KJE:  

  na UP Pedagoški fakulteti, 
  Cankarjeva 5, Koper 
  v predavalnici P3  
  (v pritličju) 
 

 

 

 

 

KARIERNI CENTER  
UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo 
 
Titov trg 4, 6000 Koper 
Pisarna se nahaja v prostorih Študentskega centra UP:  
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper 
 
Telefon: (+386 5) 611 76 36 
E-pošta: kariernicenter@upr.si 
 
Spletna stran: http://kariernicenter.upr.si/ 
FB: Karierni center UP 
 
 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz 
evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor 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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