Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:
Raziskovalec VII/2 (šifra DM: H017004) na projektu »Inovativno učenje in poučevanje za
kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (NIO7« Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas dveh let, s 55 % delovnim časom oz. 22 ur tedensko.
1. Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja pedagogike,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja pedagogike ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja pedagogike.
2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- veljaven habilitacijski naziv asistenta ali asistenta raziskovalca za področje pedagoške
metodologije in statistike ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva
asistenta ali asistenta raziskovalca za področje pedagoške metodologije in statistike. V tem
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, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj pri sodelovanju na projektih s področja visokošolskega
izobraževanja;
- zaželeno je izkazano poznavanje uporabe programov za statistično obdelavo podatkov IBM
SPSS, AMOS in R;
- zaželeno je poznavanje osnovnih in naprednejših metod za statistično obdelavo podatkov
(strukturno modeliranje, multivariantna analiza).
3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in
naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih
nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 16. 9. 2020.
5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem
roku pošljejo na naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si
6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: +386 1 241 10 30
E-mail: eva.kusicmihelcic@ff.uni-lj.si

