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Pomladansko srečanje Doktorske šole Univerze v Ljubljani 
 

Spoštovani, 

vabimo vas na pomladansko srečanje Doktorske šole, ki bo v četrtek, 20. maja 2021, ob 17.30 uri. 

Namen srečanja, ki je del izobraževalnega procesa doktorskih študentk in študentov Univerze v Ljubljani, 
je doktorandke in doktorande opolnomočiti z generičnimi znanji, ki jih bodo potrebovali tako v okviru 
doktorskega študija kot tudi kasneje v karieri. Osrednja tema tokratnega izobraževanja bo odprta 
znanost, o prednostih in izzivih katere bosta spregovorila dr. Aleksander Hasgall, vodja Sveta za 
doktorsko izobraževanje pri Evropskem združenju univerz in slovenska ambasadorka odprte znanosti 
pri EURODOC dr. Ana Slavec. V drugem delu bomo govorili o doktorskem študiju po pandemiji, o 
odlični komunikaciji znanosti in o drugih temah, pomembnih za doktorski študij.  

Izobraževanje bo organizirano na hibriden način – ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ v 
veliki dvorani Fakultete za družbene vede UL (na varen način glede na trenutne epidemiološke 
razmere sprejme 95 oseb) in preko videokonferenčnega sistema ZOOM na povezavi:  
 
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93537183940?pwd=bFlHVzZmWGFvQ3M3eE1LWTBPUmdmZz09  

Meeting ID: 935 3718 3940  
Passcode: 804656  
 
Za udeležbo na izobraževanje v živo se prijavite preko portala POPR prek povezave https://popr.uni-
lj.si/unauth?leap=https:%2F%2Fpopr.uni-
lj.si%2Fleap%2Fevent.html%3Fid%3D1243%26service%3DCareers%2BService&currentUserLocale=s
l_SI.  

Program izobraževanja vam posredujemo v prilogi in se zelo veselimo skorajšnjega srečanja z vami.  
 
 

    Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela l.r. 
                                                                                      Predstojnica Doktorske šole 

Vabljeni: 

- Doktorandi in doktorandke 

- Mentorice in mentorji   

- Rektor  

- Prorektor in prorektorici  

- Prodekani, odgovorni za doktorski študij na članicah   

- Skrbnice in skrbniki doktorskih študijskih programov 

- Člani in članice Komisije za doktorski študij Senata UL 

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93537183940?pwd=bFlHVzZmWGFvQ3M3eE1LWTBPUmdmZz09
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- Društvo Mlada akademija 

- Strokovne službe za doktorski študij članic UL 
 
 
 
PROGRAM POMLADANSKEGA SREČANJA DOKTORSKE ŠOLE UL 2021 
 
ODPRTA ZNANOST 
 
Kdaj: četrtek, 20. maj 2021, ob 17.30 

Kje:  

- v veliki dvorani Fakultete za družbene vede UL, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana – v živo  

- preko videokonferenčnega sistema ZOOM na povezavi:  
 
https://uni-lj-
si.zoom.us/j/93537183940?pwd=bFlHVzZmWGFvQ3M3eE1LWTBPUmdmZz09  

Meeting ID: 935 3718 3940 
Passcode: 804656   
 

Program  

17.30-17.35 Uvodni pozdrav 
Predstojnica Doktorske šole UL, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela 

17.35-17.40 Pozdravni nagovor rektorja  
prof. dr. Igor Papič  

 ODPRTA ZNANOST 

17.40-17.55 Od odprte znanosti do odprtega doktorskega izobraževanja? Ali 
spremenjene raziskovalne prakse vplivajo na izobraževanje bodočih 
generacij raziskovalcev? 
dr. Alexander Hasgall, vodja Sveta za doktorsko izobraževanje pri Evropskem 
združenju univerz 

17.55-18.05 Izzivi in priložnosti odprte znanosti za raziskovalce na začetku kariere 
dr. Ana Slavec, slovenska ambasadorka odprte znanosti pri združenju 
EURODOC 

 PONOVNI ZAČETEK DOKTORSKEGA IZOBRAŽEVANJA V 
AKADEMSKEM LETU 2021/2022 

18.05-18.35 Covid in akademska skupnost: Kje nam je spodletelo in kako se bolje 
pripraviti na prihodnost? 
prof. dr. Špela Vintar, UL FF 
Tea Romih, Mlada Akademija 
Jure Mravlje, predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij UL 

 KOMUNIKACIJA V ZNANOSTI 

18.35-19.05 Predstavitve rezultatov delavnic o komunikaciji v znanosti 
mag. Nataša Briški  
Mojca Lukan, doktorska študentka, UL FF  
Lucija Ana Vrščaj, doktorska študentka, UL FFA 

19.05-   Razprava in zaključek 
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