
 

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 
 

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 

 
1. Razpisano delovno mesto:  

 
Znanstveni sodelavec (m/ž) (šifra DM: H019007) za delo na projektu Zgodovina in 
dediščina jugoslovanske socialne filozofije, 1960 - 1990 na Oddelku za filozofijo na 
Filozofski fakulteti za določen čas od 1. 11. 2022 do 31. 9. 2025 za delo s polnim delovnim 
časom 40 ur tedensko. 

 
2. Pogoji za opravljanje dela: 

- doktorat znanosti (prejšnji) iz filozofije ali doktorat znanost (3. bolonjska stopnja) iz 
filozofije; 

- veljaven habilitacijski naziv docenta ali znanstvenega sodelavca s področja filozofije. 
Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institu-
cije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv 
gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za 
izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega 
naziva znanstveni sodelavec oz. docent za področje filozofije. V slednjem primeru je 
treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih 
kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora 
priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor njegova 
prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora 
pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi; 

- inovativnost, smisel za organizacijsko dela, komunikativnost. 
 

 
3. Zaželene dodatne kompetence: 

- dokazljive organizacijske sposobnosti (reference s področja organizacije znanstvenih 
dogodkov, kot so konference, simpoziji itd.); 

- pripravljenost prevzeti sorazmerni delež administrativnih obveznosti; 
- znanstvene objave na področju zgodovine ali dediščine ljubljanske filozofske šole 

(poudarek), oziroma zgodovine in dediščine skupine Praxis. 
 
 

4. Opis del in nalog: 
 

Splošni opis: 

- znanstvenoraziskovalno delo; 

- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v 

okviru raziskovalne skupine); 

- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami; 

- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog; 

- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi; 

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in 

poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme 

in drugih varnostnih ukrepih; 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/


 

 

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta. 

 
5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 28. 10. 2022  

 
6. Pričetek dela: 1. 11. 2022 

 
7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili (izobrazba) o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si. 
 
 

8. Kontaktna oseba na članici: 
Ime in priimek: Maja Krapež 
Telefonska številka: 01 241 13 14 
E-pošta: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si 

mailto:kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si

