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Predgovor
Poslanstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kot lahko beremo na fakultetni spletni strani
http://www.ff.uni-lj.si, je, da izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim
mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij. Posebno
pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji
znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje
študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na
tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v
mednarodnem prostoru.
V tem poslanstvu Filozofsko fakulteto podpirata njen Znanstvenoraziskovalni inštitut, ki zagotavlja
podporo znanstvenoraziskovalnemu delu raziskovalcem Filozofske fakultete. Ker je trdno raziskovalno delo
na vseh področij, ki se združujejo pod skupno streho Filozofske fakulteta, temelj kvalitetnega
pedagoškega dela, je Znanstvenoraziskovalni inštitut ena tistih organizacijskih enot Filozofske fakultete,
ki je za delovanje fakultet ključnega pomena.
Od prvega Sveta inštituta, ki se je konstituiral 8. marca 1979, je prav lansko leto preteklo okroglih 30 let.
Že na začetku svojega delovanja je inštitut skušal v svoje delovanje vključiti vse stroke in discipline
Filozofske fakultete. Tako je tudi danes, ko s segmentom raziskovalnih programov pokriva vsa področja,
ob tem pa skrbi tudi za projektno delo in vse drugo raznorodno raziskovalno delo, ki se v zadnjih letih vse
bolj odpira v evropski raziskovalni prostor. Logično je z razvojem raziskovalnega dela kvalitativno in
kvantitativno rasel tudi Znanstvenoraziskovalni inštitut, kar je razvidno tudi iz poročila, ki predstavlja
delo inštituta v letu, ko se je zaokrožilo njegovo tridesetletno delovanje.

Ljubljana, 26. 2. 2010
Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
v. d. predsednika ZIFF
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1 Raziskovalna dejavnost
Raziskovalno delo na Filozofski fakulteti poteka preko organizacijske enote Znanstvenoraziskovalnega
inštituta in je njena primarna dejavnost. Raziskovalna dejavnost zajema širok spekter shem, od
raziskovalnih programov, različnih tipov projektov do raziskovalne dejavnosti, ki nima obliko projektnega
dela, vendar nudi infrastrukturno podporo raziskovalnemu delu. Pogosta delitev, ki je tudi osnovna delitev
predstavitve raziskovalne dejavnosti ZIFF-a, je delitev projektov na nacionalne in mednarodne sheme. V
nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posamezne raziskovalne sheme, ki so se odvijale v preteklem
letu, skupaj z nekaterimi statističnimi in finančnimi podatki. Za celosten vpogled v raziskovalno dejavnost
v letu 2009 pa najprej združeno predstavljamo celotno raziskovalno delo v številkah in grafih.
V izbogib morebitnim kasnejšim nejasnostim naj že v začetku pojasnimo uporabo termina projekt. Beseda
projekt se v poročilu navaja za vsakakršno raziskovalno dejavnost ne glede na vsebino, dolžino trajanja,
način izvajanja ali višino financiranja dejavnosti. Razlog za tako izrazoslovje izhaja iz operativnega
vodenja projektov, saj je vsaka raziskovalna dejavnost podvržena skoraj identičnim postopkom
administrativnega in finančnega upravljanja.

TEKOČI PROJEKTI 2009
V letu 2009 se je na ZIFFu vodilo 117 projektov.
Po številu je bilo največ
temeljnih in aplikativnih
projektov (29), od katerih
se jih je 7 zaključilo.
Sledijo raziskovalni
programi (20), ki so se
začeli izvajati s
pričetkom leta.
Raziskovalni programi,
temeljni in aplikativni
projekti ter
ciljnoraziskovalni projekti
so predstavljali 50 %
vseh tekočih projektov. V
primerjavi z letom 2008
je zaznati porast
bilateralnega
sodelovanja, ki se je
povečal za slabo četrtino.

Na vseh projektih je v
letu 2009 sodelovalo 282
raziskovalk in
raziskovalcev,
obračunanih je bilo
85.702 raziskovalnih ur,
kar znaša 50,40 FTE. 40
raziskovalcev je bilo
zaposlenih samo za
raziskovalno delo, ostali
so bili pedagoški delavci,
ki so raziskovalno delo
opravljali v okviru
dodatne zaposlitve.
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PRIJAVE IN USPEŠNOST PRIJAV
PROJEKTOV 2009

Število prijav v letu 2009 (v številu)
45

V letu 2009 je bilo na ZIFF-u oddanih 152
prijav. V grafih uspešnosti prijav je status
prijav ažuriran na dan 5. 2. 2010.
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Največje število prijav je bilo oddanih za
temeljne, aplikativne in podoktorske
projekte, pri čemer so prevladovale
prijave za temeljne projekte. Slaba
tretjina teh prijav je bila odobrena, za 6
prijav pa uspešnost še ni znana; gre za
projekte , ki so se uvrstili v drugo fazo
izbora. Rezultati bodo po časovnici ARRS
znani v prvi polovici aprila 2010.
Preteklo leto je zaznamoval tudi porast
zanimanja prijavljanja na mednarodne
sheme. Na okvirne evropske programe je
bilo vloženih 11 prijav, prav toliko prijav
je bilo oddanih na druge mednarodne
sheme, medtem ko so se štirje raziskovalci
odzvali na razpise Evropske komisije.
Uspešnost prijav mednarodnih projektov je
med vsemi tipi projektov najnižja, 24,24
%.
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1.1

Nacionalne sheme

1.1.1 Raziskovalni programi
Na ZIFF-u smo v letu 2008 oddali prijave za raziskovalne programe, ki so se začeli izvajati s 1. januarjem
2009. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je nosilna raziskovalna organizacija šestnajstih
raziskovalnih programov, v štirih raziskovalnih programih pa je soizvajalka programov. Vse oddane prijave
programov so bile sprejete v financiranje, pravi pokazatelj uspešnosti pa je časovno obdobje financiranja.
Šest projektov bo financirano za obdobje 6. let, štirje za obdobje 5. let, sedem programov traja 4 leta in
trije programi 3 leta. V raziskovalne programe, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne
dejavnosti, je vključeno največ raziskovalcev Filozofske fakultete, v letu 2009 je v njih sodelovalo 240
raziskovalcev in raziskovalk.
ŠT.

CR

1
2

B
A

ŠIFRA
PROG.
P6-0252
P6-0235

3

B

P6-0199

4
5
6
7
8

B
A
B
B
B

P6-0187
P6-0239
P6-0265
P6-0194
P5-0062

9

C

P5-0110

10

B

P5-0174

11

B

P6-0229

12

B

P6-0215

13

B

P6-0218

14
15
16

A
C
C

P6-0243
P6-0247
P5-0361

17
18

B
D

P2-0214
P3-0338

19

B

P6-0282

20

B

P6-0004

NASLOV

NOSILEC

TRAJANJE

Filozofske raziskave
Slovenska zgodovina
Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in
Jadrana
Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu
Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave
Medkulturne literarnovedne študije
Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije
Uporabna razvojna psihologija
Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v
življenjski perspektivi
Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija
znanja za trajnostni razvoj, razvoj človeških virov in
socialno kohezivno družbo

S. Žižek
B. Repe

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.13

ŠT. UR
2009
7140
6970

M. Klemenčič

01.01.09-31.12.12

1948

B. Jezernik
T. Virk
M. Miladinovič Zalaznik
R. Rizman
M. Zupančič

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.14

2118
2550
1888
2288
1579

J. Musek

01.01.09-31.12.13

2558

J. Kalin

01.01.09-31.12.12

2288

D. Plut

01.01.09-31.12.11

2550

V. Gorjanc

01.01.09-31.12.14

4428

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije
Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne
raziskave
Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni,
sinhroni in diahroni vidiki
Jeziki in kulture Azije in Afrike
Arheologija
Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov
SOIZVAJALCI
Računalniški vid
Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni
Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave
materialne kulture na Slovenskem)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti

M. Ožbot

01.01.09-31.12.12

3400

M. Lavrač
M. Budja
M. Žumer

01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.11

2230
2025
2025

J. Maver (F. Solina)
G. Repovš (S. Podnar)

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.12

340
170

K. Mahnič (M. Žvanut)

01.01.09-31.12.11

220

M. Barbo(V.Snoj)

01.01.09-31.12.14

680

S programskim delom povezane prijave v letu 2009:
- Maj 2009: Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih
projektih okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu
2009
- Junij 2009: Poziv raziskovalnim organizacijam za predložitev podatkov o vpetosti članov
programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS
- Oktober 2009: Poziv za dodatno (so)financiranje programskih skupin zaradi vključitve članov v
pedagoški proces v šolskem letu 2009/2010

1.1.2 Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v letu 2009 na Filozofski fakulteti vodilo 23 temeljnih in
aplikativnih projektov, kjer Filozofska fakulteta nastopa kot nosilka projekta, in 6 tovrstnih projektov, v
katerih Fakulteta sodeluje z drugimi raziskovalnimi organizacijami nosilkami projektov. Med projekti
prevladujejo temeljni raziskovalni projekti (23), število aplikativnih projektov je 6, medtem ko se
podoktorski projekti v letu 2009 niso izvajali. Kljub krajšemu trajanju temeljnih in aplikativnih projektov v
primerjavi z raziskovalnimi programi imajo precejšno vlogo pri zaposlovanju raziskovalcev. V letu 2009 so
s skupnim seštevkom števila ur na projektih (30.377 ur) doprinesle 17,86 FTE.
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ŠT.

CR

ŠIFRA PROJ.

NASLOV

1

A

J6-9632

2

A

J6-9681

3

A

J7-9792

4
5

A
B

J6-9726
L6-9778

6

B

J5-9242

7

A

J6-9660

8

C

J6-0524

9

A

L6-0596

10

A

L6-0552

11

B

J6-0622

12

A

J6-0430

13

B

J6-0374

14

A

J5-0165

15

A

J7-0474

16

B

J5-2038

17

B

J5-2074

18

B

J5-2233

19
20
21
22

B
B
A
A

J6-2009
J6-2192
J6-2226
J6-2255

23

B

J6-2273

24

B

L6-9375

25

B

J2-9180

26

A

J6-0838

Trajnostni razvoj urbanih ekosistemov
Strukturni premiki v slovenski literaturi in literarni zavesti
po letu 1990
Metodološki vidiki raziskovanja kognitivnih procesovučenje in odločanje
Sodobna kultura v krizi družbene kohezivnosti
Slovenski terminološki portal
Novi pristopi k organizaciji znanja na področju pisne
kulturne dediščine
Državne in kulturne meje v jugovzhodni Evropi
(Integracija ekspertnega znanja in revizija politik
odpravljanja konfliktov)
Absolutno datiranje pozne bronaste in starejše železne
dobe na Slovenskem
Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali
Spodnjega Podravja
Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske
evropske zavesti
Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na
Slovenskem
Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne
družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16.
stoletja
Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja
prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v
nadnacionalne okvire
Osebnost, kognicija in psihično blagostanje
Novo poročilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah 30 let po Lyotardovi analizi
Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja
Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot
ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki
Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega
govora in zgodnje pismenosti
Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave
Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
Filozofska relevantnost smrti in umiranja
Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih
Primerjalna analiza antropologije v evropskem
raziskovalnem prostoru: preteklost, sedanjost in
prihodnost
SOIZVAJALCI
Umetnostna dediščina koprske škofije v poznem
srednjem in zgodnjem novem veku
Jezikoslovno označevanje slovenskega jezika: metode in
viri
Jeziki in ekonomija

27

B

J5-2166

28

B

L5-2051

29

B

L6-2309

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji
Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije
športnika po poškodbi
Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za
notranje zadeve leta 1990

D. Plut

01.01.07-31.12.09

ŠT. UR
2009
1350

M. Kos

01.01.07-31.12.09

1350

A. Ule

01.01.07-31.12.09

320

M. Breznik Močnik
V. Gorjanc

01.01.07-31.12.09
01.01.07-31.12.09

1350
350

M. Žumer

01.07.07-30.06.10

1200

B. Baskar

01.07.07-30.06.10

1200

B. Teržan

01.02.08-31.01.11

1550

D. Rebernik

01.02.08-31.01.10

1470

K. Vidmar Horvat

01.02.08-31.01.11

1690

M. Klemenčič

01.02.08-31.01.11

1048

P. Štih

01.02.08-31.01.11

1990

M. Mencej

01.02.08-31.01.11

1770

J. Musek

01.02.08-31.01.11

1750

M. Dolar

01.02.08-31.01.11

1769

M. Zupančič

01.05.09-30.04.12

1068

M. Antić Gaber

01.05.09-30.04.12

1040

U. Fekonja Peklaj

01.05.09-30.04.12

953

Š. Vintar
M. Verginella
M. Milčinski
M. Marinčič

01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12

1000
1046
1327
1327

R. Muršič

01.05.09-30.04.12

1180

01.01.07-31.12.09

520

01.01.07-31.12.09

250

01.02.08-31.01.11

150

01.05.09-30.04.12

113

01.05.09-30.04.12

133

01.05.09-30.04.12

113

NOSILEC

M. Klemenčič (S.
Kokole)
N. Hirci
(T. Erjavec)
D. J. Limon (S.
Lukanovič Novak)
S. Krašovec Jelenc
(V. Hlebec)
R. Masten (M.
Tušak)
B. Repe (D. Guštin)

TRAJANJE

1.1.3 Ciljni raziskovalni projekti
Ciljni raziskovalni program predstavlja posebno obliko znanstvenoraziskovalnega programa, s katerim želi
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi
naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k
izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.
V letu 2009 se je izvajalo 9 projektov, od katerih so naši raziskovalci in raziskovalke vodili 4 projekte,
sodelovali pa v 5. Trije projekti so se zaključili, eden se je prenesel na drugo institucijo, ostali se končajo
v letu 2010. Razpisa za financiranje novih projektov v letu 2009 ni bilo. Ciljni raziskovalni projekti so
aplikativni. Poleg prispevka Agencije za raziskovalno dejavnost se morajo v financiranje vključiti tudi
ministrstva RS, ki so uporabniki rezultatov raziskav ciljnih raziskovalnih projektov. Razmerje med vsoto
financiranja ministrstev in ARRS-ja je bilo v preteklem letu 1:1,18.
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Letno poročilo 2009

ŠT.

CR

ŠIFRA
PROJ.

1

B

V5-0246

2

A

V5-0431

3

A

V5-0436

4

B

V5-0471

5

C

M2-0210

6

A

V5-0433

7

B

V5-0503

8

B

V2-0507

9

C

V2-0511

NASLOV

NOSILEC

Slovenščina kot drugi tuji jezik v slovenskih osnovnih
šolah
Medkulturni dialog: izobraževanje, politika, filozofija
Programi usposabljanja za učitelje kot ključni dejavnik
modernizacije šole in medgeneracijskega sodelovanja
Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v
postopek umeščanja jedrskih objektov
SOIZVAJALCI
AvID: AvdioVizualna IDentifikacija in ugotavljanje
verodostojnosti govorca za zagotavljanje varne
komunikacije
Šola v družbah dela brez dela
Izobraževanje o grajenem okolju za trajnostni razvoj
Slovenije
Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje
funkcionalnih regij
Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za
potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema

TRAJANJE

ŠT. UR
2009

N. Pirih Svetina

01.10.06-30.09.09

76

K. Klun

01.09.08-28.02.10

189

dr. Muršak

01.09.08-30.08.10

151

M. Polič

01.09.08-30.08.10

301

V. Bucik (F. Mihelič)

01.09.07-30.11.09

330 (136
BP)

01.09.08-28.02.10

0

01.09.08-30.08.09

0 (105 BP)

L. Marjanovič Umek
(S. Gaber)
M.Svetina
(T. Zupančič)
N. Pichler Milanović
(A. Pogačnik)
B. Repe

01.09.08-31.08.10
01.09.08-31.08.10

78

1.1.4 Mentorstva
Eden od instrumentov znanstvene politike Javne agencije za raziskovalno dejavnost je financiranje
podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program uspešno poteka od
leta 1985 in je prispeval k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin.
V letu 2009 je 22 profesorjev Filozofske fakultete oddalo prijave za mentorstvo, od teh je bilo odobrenih
9. Prijav za mlade raziskovalce je bilo 34, prostih mest za mlade raziskovalce pa je bilo v preteklem letu
11.

ARRS ŠIFRA
MENTORJA
8983
13806
862
12112
14359
20453
13955
15699
7671
15861
4026

MENTOR

MLADI RAZISKOVALEC

Maja Žumer
Marta Verginella
Dušan Nečak
Milica Antić Gaber
Mirjam Mencej
Špela Vintar
Nike Kocijančič Pokorn
Leon Stefanija
Maja Zupančič
Matej Klemenčič
Maja Milčinski

Katarina Švab
Ana Cergol
Miha Sluga
Jasna Podreka
Ambrož Kvartič
Senja Pollak Lavrač
Jure Janet
Tjaša Ribizel
Blanka Colnerič
Martina Malešič
Bajželj Bevelacqua Ana

LETO
IZBORA
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

1.1.5 Bilateralni projekti in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Filozofske fakultete se je v letu 2009 v okviru sheme
bilateralnega sodelovanja pod finančnim okriljem ARRS-ja izvajalo s 13 državami. Največ dvostranskih
pogodb je bilo sklenjeno z Republiko Srbijo (3), sledita Republika Hrvaška (2) in Francija (2). Bilateralno
sodelovanje je pretežno usmerjeno v evropske države, med neevropskimi pa omenimo Združene države
Amerike, Japonsko in Turčijo. Financiranje bilateralnih projektov temelji na povračilu stroškov gostovanj
tujih oz. domačih raziskovalcev. V letu 2009 je skupna vsota refundacij znašala 29.226,63 EUR.
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Letno poročilo 2009
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

BI-NO/07-09-009

2

BI-BA/08-09-005

4

BI-FR/08-09
PROTEUS-014
BI-RS/08-09-021

5

BI-RS/08-09-022

6

BI-RS/08-09-044

7

BI-TR/08-10-004

8

BI-RU/08-09-012

9
10

12
13

BI-RO/08-09-014
BI-HR/09-10-046
BI-FR/09-10PROTEUS-016
BI-HR/09-KONF-002
BI-AT/09-10-014

14

BI-HU/09-10-008

15
16

BI-JP/09-11-003
BI-US/09-12-025

17

BI-FI/09-009

3

11

NASLOV

NOSILEC

BILAT.SLOV-NORVEŠKA Prototipi aplikacij modela FZBZ
BILAT.SLOV-BIH Participiranje Turkov in vzhoda v ljudski glasbi na območju Bosne in Hercegovine ter
Slovenije: Etnomuzikološke paralele
BILAT.SLOV-FRANCIJA Postkolonialne književnosti in anglofono ter frankofono žensko pisanje v
slovenskem in francoskem akademskem kontekstu
BILAT.SLOV-SRBIJA Nadgradnja učnih gradiv za učenje srbščine in slovenščine
BILAT.SLOV-SRBIJA Mednacionalne vezi v kontekstu dejavnosti jugoslovanskih glasbenih institucij.
Primera Srbije in Slovenije v letih 1945-1961.
BILAT.SLOV-SRBIJA Vloga strateškega planiranja, primerjalnih podatkov EU in GIS za prostorski
razvoj srednjeevropskih mest: primer Ljubljana in Beograd
BILAT.SLOV-TURČIJA Vloga prevoda v procesih globalizacije v Sloveniji in Turčiji
BILAT.SLOV-RUSIJA Oris razvoja glasbene pisave in kordofonih glasbil v slovenskem in ruskem
ljudskem izročilu
BILAT.SLOV-ROMUNIJA Kulturna dediščina in evropska integracija
BILAT.SLOV-HRVAŠKA Zavarovana območja na dinarskem krasu Hrvaške in Slovenije
BILAT.SLOV-FRANCIJA Metodologija datiranja reliefnih oblik in procesov ter vrednotenje geodiverzitete
v Alpah
BILAT.SLOV-HRVAŠKA Med Jeziki in kulturami (tematska konferenca)
BILAT.SLOV-AVSTRIJA Habsburška dediščina v primerjalno slovensko-avstrijski in evropski perspektivi
BILAT.SLOV-MADŽARSKA Primerjalna evalvacija uporabe slovenskega in madžarskega WordNeta pri
strojnem prevajanju
BILAT.SLOV-JAPONSKA Socialna inkluzija otrok z okvarami vida v različnih kulturnih okoljih
BILAT.SLOV-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij
BILAT.SLOV-FINSKA Nacionalna občinstva in oblikovanje evropske javnosti: kritična primerjalna študija
medijskega poročanja o aferi Patria v Sloveniji in na Finskem

M. Žumer
S. Pettan
I. Maver
V. Požgaj Hadži
L. Stefanija
M. Krevs
N. Kocijančič Pokorn
L. Stefanija
R. Muršič
D. Ogrin
B. Lampič
V. Požgaj Hadži
K. Vidmar Horvat
V. Gorjanc
D. Kobal Grum
M. Žumer
K. Vidmar Horvat

Prijave v letu 2009 so bile usmerjene v sodelovanje s slovanskimi državami, saj je bilo kar 14 od 20 prijav
oddanih na razpise za sodelovanje z njimi.

Bilateralno sodelovanje 2009

Avstrija
BIH
Češka
Finska
Francija
Hrvaška
Japonska
Madžarska
Makedonija
Norveška
Portugalska
Romunija
Rusija
Srbija
Turčija
ZDA

št. tekočih projektov
št. prijav projektov

0

1

2

3

4

5

Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju je po načinu financiranja podobno bilateralnim
projektom, saj se prijaviteljem znanstvenikom in strokovnjakom, izvoljenih za predsednike,
podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj
povrnejo stroški poti. Obe prijavi oddani 2009 sta bili odobreni. Prof. dr. Janica Kalin iz Oddelka za
pedagogiko in andragogiko je kandidirala za sredstva kot članica izvršnega odbora organizacije ISATT International Study Association on Teachers and Teaching v Rovaniemi na Finskem, prof. dr. Vera Smole iz
Oddelka za slovenistiko pa kot članica Komisije Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) pri Mednarodnem
slavističnem komiteju.
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Letno poročilo 2009
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

510-187/2009-1

2

510-186/2009-1

NASLOV
Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju Komisija obščeslavjanskogo
lingvističeskogo atlasa (OLA), Minsk, Belorusija
Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju ISATT - International Study
Association on Teachers and Teaching v Rovaniemi na Finskem

NOSILEC

TRAJANJE

dr. Smole

30.08.09-06.09.09

dr. Kalin

30.06.09-06.07.09

1.1.6 Znanstveni in strokovni sestanki ter promocija znanosti
Raziskovalci Filozofske fakultete letno organizirajo in izvedejo med 10 in 15 mednarodnih znanstvenih
konferenc. V letu 2009 se jih je odvilo 12 in prav vse so bile sofinancirane s strani Javne agencije za
raziskovalno dejavnost. Prof. dr. Nataša Golob iz Oddelka za umetnostno zgodovino je za pripravo in
izvedbo znanstvenega srečanja izvršilnega odbora CIPL pridobila tudi sredstva Mestne občine Ljubljana
(MOL). Razpisi MOL so v primerjavi z razpisi ARRS specifični, saj so tematsko naravnani na vprašanja
razvoja Ljubljane oziroma predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in izboljšanju kakovosti
življenja v mestu. Mnogi znanstveni sestanki sprejeti v financiraje so redni (tj. odvijajo se vsako leto)
oziroma vsaj periodični, nič manj pa za izbor ni pomembna aktualnost tematike, mednarodna udeležba in
odmevnost v javnosti. Uspešnost prijav v 2009 je bila več kot 85 odstotna, povprečna višina financiranja
pa je znašala 1.704,25 EUR.
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NASLOV
51. srečanje Društva za kvartarologijo in arheologijo kamene dobe Hugo Obermaier. Posebna tema: Speleologija in
prazgodovina.
Nadnacionalni človek, torej plemenit človek najboljše vrste". Konferenca o aktualnosti Josepha Rotha
Srednjeveški avtografi
15. Neolitski Seminar. Materialnost, telesnost in duhovnost v starejši prazgodovini Evrope
Bioetika
16. MESS, Mednarodni etnološki sredozemski simpozij
Arhitekturna zgodovina. Arhitekti, naročniki in družba
Infrastruktura slovenščine in slovenistike
Kontinuiteta klasične antike III: Življenja avtorjev
Sodobni izzivi povezovanja med univerzitetnim študijem in znanstvenim raziskovanjem v geografiji
Evropska glasba za klaviature med 1600 in 1750: strunska glasbila ali orgle?
Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju?
Zasedanje izvršilnega odbora CIPL
Promocija slovenske znanosti v tujini 2009 - Humanities Rock!
Promocija slovenske znanosti v tujini 2009 -Etnografija Zgornje Rame

NOSILEC
P. Novaković
M. Miladinović Zalaznik
N. Golob
M. Budja
I. Pribac
B. Baskar
M. Klemenčič
M. Stabej
M. Marinčič
D. Plut
L. Stefanija
R. Muršič
N. Golob
R. Muršič
J. Hudales

V letu 2009 sta bili obe prijavi razpisa ARRS-ja o sofinanciranju aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini pozitivno ocenjeni in sofinancirani. Namen te sheme je približevanje znanosti družbi in
popularizacija znanstveno-raziskovalne dejavnosti med mladimi za vzpodbujanje njihovega zavedanja
pomena znanosti. Promocija slovenske znanosti pod naslovom Etnografija Zgornje Rame je vključevala
etnološko/antropološko razstavo v Sarajevu, ki je bila rezultat dvoletnega raziskovanja študentov oddelka
za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete na območju Zgornje Rame, sredstva dodeljena
za izvedbo projekta Humanistične in družbene vede na odru v Ljubljani (»Humanities rock!«) pa so bila
porabljena za delno kritje promocijskih aktivnosti.

1.1.7 Znanstvene monografije in znanstvene periodične publikacije
Z ustanovitvijo nove nacionalne institucije, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAKRS), katere
namen je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog na področju knjige, se je nanjo z dnem
1.1.2009 iz delovnega okvira Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prenesla
dejavnost sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in znanstvenih periodičnih publikacij.
V preteklem letu smo na JAKRS oddali 5 prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij, od katerih so bile
3 uspešne in sofinancirane v skupnem znesku 6.267,00 EUR.
Uspešnost prijav periodičnih publikacij v letu 2008, ki so se začele financirati z začetkom leta 2009, je bila
sto odstotna. Večina med njimi je bila sprejeta v financiranje za obdobje treh let, izmed njih pa smo na
Inštitutu finančno spremljali le publikacijo Oddelka za geografijo, Dela.
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Letno poročilo 2009
ŠT.

ŠIFRA POGODBE

1
2

5722-09-410-129
5722-09-410-049

3

5722-09-410-191

4
5
6
7
8
9
10
11

1000-09-444072
1000-09-444074
1000-09-444069
1000-09-444035
1000-09-444070
1000-09-444071
1000-09-444073
1000-09-444075

NASLOV
František Josef Benedikt Dusik
Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti
Učiteljske kompetence in doseganje vzgojnoizobraževalnih
ciljev v šoli
Dela
Muzikološki zbornik
Acta neophilologica
Andragoška spoznanja
Azijske in afriške študije
Documenta Praehistorica
Linguistica
Verba Hispanica

AVTOR/ UREDNIK
M. Barbo
M. Puklek Levpušček, M. Zupančič
C. Peklaj, J. Kalin, S. Pečjak, M. Puklek Levpušček, M.
Valenčič Zuljan, N. Ajdišek
K. Natek
M. Barbo
M. Jurak
A. Krajnc
C. Shigemori Bučar
M. Budja
M. Skubic
J. Markič, B. Kalenić Ramšak

1.1.8 Uveljavljeni raziskovalci iz tujine
(So)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci je ena izmed shem Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, katere namen je, da tuji
raziskovalci pri skupnem raziskovalnem delu s slovenskimi raziskovalci dosežejo tako kvalitetne
raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni znanstveni
reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
Edina prijava s področja družboslovnih in humanističnih ved, ki je bila odobrena, je bila prijava
prijaviteljice prof. dr. Ksenije Vidmar Horvat z Oddelka za sociologijo. Žal projekt ni bil izveden, saj
raziskovalka dr. Nira Yuval Davis zaradi drugih obveznosti ni mogla priti v Slovenijo.

ŠT.

ŠIFRA POGODBE

RAZISKOVALEC

NOSILEC

TRAJANJE

1

1000-09-78-0006

prof. dr. Nira Yuval Davis

dr. Vidmar Horvat

01.01.09-31.12.09

1.1.9 Ostali projekti, raziskovalne študije, evalvacije in recenzije
Poleg razpisov razpisovalca Javne agencije za raziskovalno dejavnost opisanih do sedaj na
Znanstvenoraziskovalnem inštitutu obveščamo in vodimo tudi raziskovalne projekte, študije in sorodne z
raziskavami povezane dejavnosti drugih financerjev. Med te pogosto sodijo ministrstva (Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za promet,..) in občine
(Mestna občina Ljubljana, Občina Jesenice,..), občasno pa se izvede tudi kakšno naročilo gospodarskih
subjektov. Uspešnost prijav na razpise dotičnih financerjev je precej visoka, kar gre pripisati specifičnosti
strokovnih znanj in izkušenj prijavitelja za izvedbo razpisanih nalog.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

5/08

2

6/08

3

2511-07700015

4

2511-09700059

8

3511-06711211
1811-09000104
3511-09885301
430-47/2009

9

09-600000024

5
6
7

NASLOV
MOL - Sanacija malih vodnih tokov in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti
Ljubljane
MOL - Pametna mesta: primerjalna analiza razvojnih sposobnosti Ljubljane v omrežju
evropskih mest srednje velikosti
MOP - INTERREG III B - Opravljanje del nacionalnega sekretariata programov
INTERREG III B v Sloveniji za leti 2007 in 2008
MOP - Tehnična organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog Nacionalnega
organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja v
programskem obdobju 2007-2013
MK - raziskovalna naloga: Učinki načrtne kulturne vzgoje na kulturno dejavnost učencev
v osnovnih šolah

NOSILEC

TRAJANJE

K. Natek

01.01.08-31.12.09

N. Pichler
Milanović

01.01.08-31.12.09

D. Cigale

07.06.07-30.04.09

D. Cigale

01.05.09-31.10.11

S. Pečjak

22.08.06-15.01.09

K. Vidmar Horvat

09.04.09-28.09.09

M. Hladnik

31.07.09-30.12.09

Izdelava bioklimatske analize - TEMATSKE POTI JE-KR-PREDS-TRZ

M. Ogrin

30.10.2009

Geofizikalne raziskave na Rogozi pri Mariboru

B. Mušič

01.01.09-31.1.09

MZZ - Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled
MK - Digitalizacija, korigiranje in konvertiranje slovenske (leposlovne) klasike
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Letno poročilo 2009

1.2

Mednarodne sheme

1.2.1 Šesti in sedmi okvirni program
6. okvirni program
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

513366 RAMSES 2

2

028702 DYLAN

3

043297 MINET

NASLOV
Reseau euro-mediterraneen des centres de recherche en sciences
humaines sur l`aire mediterraneenne
Language dynamics and management of divessity (Jezikovna dinamika in
upravljanje z raznolikostjo)
Measuring the Imposssible Network

NOSILEC

TRAJANJE

B. Baskar

01.01.06-31.12.09

M. Stabej

01.10.06-30.09.11

G. Sočan

01.02.07-31.11.10

7. okvirni program (7 Framework Pogramme) je razdeljen na tematske podprograme:
SODELOVANJE (COOPERATION), ki je nadalje razdeljen na 10 tematskih področij: (1) Zdravje, (2) Hrana,
kmetijstvo in biotehnologija, (3) Informacijske in komunikacijske tehnologije, (4) Nanoznanost,
nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije, (5) Energija, (6) Okolje, (7) Transport, (8)
Socio-ekonomske znanosti in humanistika, (9) Vesolje in (10) Varnost.
ŠT.
1

ŠIFRA PROJ.
RTD/L.2/J-MB/PL
D(2008)513693

NASLOV
DERREG - Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation

NOSILEC

TRAJANJE

Barbara Lampič

01.01.09-31.12.11

ČLOVEŠKI VIRI (PEOPLE) vključuje predvsem MARIE CURIE AKTIVNOSTI, ki so namenjene razvoju kadrov,
in sicer vključuje aktivnosti: začetno usposabljanje, vseživljenjsko usposabljanje in razvoj kariere,
partnerstvo industrija – akadema, mednarodne razsežnosti in posebne aktivnosti.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

224432 Divine pairs in RV

2

244970 Humanities Rock!

3

RADIO-PAST

NASLOV
Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic expressions of
dual deities in the Rgveda
HUMANITIES ROCK! Humanities and Social Sciences on stage in Ljubljana
Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to
understand and valorise coplex archaelogical sites

NOSILEC

TRAJANJE

M. Zorman

01.9.08-31.08.12

R. Muršič

01.04.09-31.10.09

B. Slapšak

01.04.09-31.03.13

ZAMISLI (IDEAS) je v pristojnosti Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council - ERC), ki
razpisuje začetne subvencije za mlade raziskovalce (Starting Grants) in subvencije za že uveljavljene
raziskovalce (Advanced Grants).

ZMOGLJIVOSTI (CAPACITIES) je namenjen za podporo in razvoju raziskovalne infrastrukture. Program se
deli na: raziskovalno infrastrukturo, raziskave v korist MSP (malim in srednje velikim podjetjem), regije
znanja, raziskovalni potencial in znanost v družbi.

EURATOM (European Atomic Energy Community - Evropska skupnost za jedrsko energijo) 2007 - 2011
je poseben program izven 7. okvirnega programa. Namenjen je upravljanju z nuklearnimi viri (fuzija in
fizija).

SKUPNI RAZISKOVALNI CENTER (JOINT RESEARCH CENTRE) je sestavljen iz sedmin inštitutov, skupaj pa
deluje pod okriljem Evropske komisije.
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1.2.2 Evropski skladi
1. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
2. Evropski socialni sklad (ESS)
3. Kohezijski sklad (KS)
4. Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3)

ŠT.
1
2

ŠIFRA PROJ.
URBACT program
3211-09-000533

NASLOV
LUMASEC: Land use management for sustainable European cities
DEDI II

NOSILEC
N. Pichler Milanović
B. Jezernik

TRAJANJE
01.10.08-31.05.10
01.07.09-30.09.10

1.2.3 Razpisi generalnih direktoratov in ostali evropski/mednarodni razpisi
Generalni direktorati (30) so operativni oddelki, v katerih poteka delo Evropske komisije. Vsak generalni
direktorat je odgovoren za določeno področje: kmetijstvo, konkurenca, gospodarske in finančne zadeve
itd.
Ostali evropski in mednarodni razpisi se izvajajo skozi različne sheme: LLP – Lifelong Learning (Socrates,
Erasmus, Gruntvig, Leonardo), Tempus, Atlantis, Progress, Culture, Mladi v akciji, Evropa za državljane,
itd.
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

TREN/05/FP6TR
SO7.59641/019520-CAST

2

No 06-1/0

NASLOV

NOSILEC

TRAJANJE

CAST Campaign and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety

dr. Zabukovec

01.02.06-31.08.08

DAPHNE PROGRAMME II 2004-2008
Ways of Implementing the EU Directives on Violence against Women,
Children and Youth: Good Practices and Recommendations

dr. Antič Gaber

01.09.07-30.08.09

1.2.4 HERA – Humanities in European Research Area
V letu 2009 je HERA prvič objavila razpis za raziskovalne projekte. Prijava je bila v dveh fazah, in sicer je
bil rok za prijavo april 2009 in september 2009. Prijav na Filozofski fakulteti je bilo 7, od tega 3
koordinatorske.

1.2.5 ESF – European Science Foundation
V letu 2009 je bila ena prijava oddana na razpis ESF.
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1.3

Financiranje projektov v 2009

Pogodbene vsote vseh tekočih projektov, ki so se v letu 2009 izvajali na Znanstvenoraziskovalnem
inštitutu, so skupaj znašale 3.043.080,86 EUR. Vse pogodbene vsote so bile tudi realizirane. Pri
projektih, kjer pogodbene vsote niso vnaprej znane ali pogodbena vsota ni enakomerno porazdeljena po
letih trajanja projekta (refundacija stroškov ali akontacijsko financiranje – bilateralni projekti, večina
evropskih projektov), smo za podatek vzeli vsoto prilivov na projektu v preteklem letu.
Največji delež k skupni vsoti doprinese raziskovalni program (58 % oziroma 1.766.188,62 EUR), sledijo
temeljni in aplikativni projekti s 30 % oziroma 906.041,42 EUR ter naprej vsi evropski projekti s 6 %
oziroma v znesku 189.335,53 EUR. Ostala raziskovalna dejavnost (projekti CRP, bilateralni projekti,
raziskovalne študije in evalvacije, znanstveni sestanki in znanstvene publikacije) je financirana v manjšem
obsegu, skupaj 6 % oziroma 181.515,29 EUR.

Financiranje projektov v letu 2009 po tipu projekta

1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
raziskovalni
program

TAP

v EUR 1.766.188,62 906.041,42

CRP

evropski
projekti

bilateralni
projekt

61.626,93

189.335,53

30.305,00

raziskovalna
znanstveni
študija,
sestanek
evalvacija

41.483,36

29.305,00

znanstvene
publikacije
18.795,00

Financiranje projektov
v letu 2009 po tipu
projekta (v deležu)

58%

raziskovalni program
TAP
CRP
evropski projekti
bilateralni projekt
raziskovalna študija, evalvacija
znanstveni sestanek
znanstvene publikacije

1%
30%
1%

1%

1%

6%

2%
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Pregled financiranja projektov po viru prilivov kaže na dominantno vlogo nacionalne raziskovalne
agencije, ki je s kar 92 odstotkov glavni financer projektov. Dobrih 6 % sredstev pride od Evropske
komisije, ostali viri predstavljajo slaba 2 % vseh sredstev.

18.795,00

12.083,33
21.166,71
11.333,33

Financiranje projektov v 2009
po viru financiranja (v EUR)

187.335,53

ARRS
Evropska komisija
JAK
Ministrstva
Občine
Ostalo

2.792.366,97
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2

Ostala dejavnost Znanstvenoraziskovalnega inštituta

2.1

Vodenje IRD sredstev in poročanje o njihovi porabi

Sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno in umetniško delo (IRD sredstva) so namenjena za
izvajanje znanstvenoraziskovalnih in umetniških nalog, ki so podlaga za izvedbo visokošolskega študijskega
procesa. V letu 2009 je na Filozofski fakulteti 273 pedagoških delavcev prejelo asistentska ali profesorska
sredstva za individualno raziskovalno delo. Višina asistentskih sredstev je znašala 417,00 EUR, prejelo jih
je 86 pedagoških delavcev. Prejemnikov profesorskih sredstev je bilo 187, znesek dodeljenih sredstev je
znašal 1.210,00 EUR.
št. asist.
sredstev

Oddelek

št. prof.
sredstev

skupaj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

6

13

Oddelek za arheologijo

1

6

7

Oddelek za azijske in afriške študije

6

4

10

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

1

8

9

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

5

7

12

Oddelek za filozofijo

2

17

19

Oddelek za geografijo

7

11

18

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

4

7

11

Oddelek za klasično filologijo

3

3

6

Oddelek za muzikologijo

1

5

6

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

5

13

18

Oddelek za prevajalstvo

19

10

9

19

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

0

4

4

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

2

5

7

13

14

27

Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti

8

8

16

Oddelek za slavistiko

2

14

16

Oddelek za slovenistiko

5

13

18

Oddelek za sociologijo

1

9

10

Oddelek za umetnostno zgodovino

1

6

7

Oddelek za zgodovino

3

11

14
273

število prejemnikov IRD sredstev

86

187

višina dodeljenih sredstev na posameznika v EUR

417,00

1.210,00

zmnožka in seštevek sredstev v EUR

35.862,00

226.270,00

262.132,00

Skupna višina vodenih IRD sredstev je znašala 262.132,00 EUR in so bila skoraj v celoti porabljena
(92,74 %).
asistentska sredstva
porabljeno
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Oddelek za arheologijo
Oddelek za azijske in afriške študije
Oddelek za bibliotek., inform. znanost in knjig.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropol.
Oddelek za filozofijo

% porabe

profesorska sredstva
porabljeno

% porabe

SKUPAJ
porabljeno

% porabe

2.149,89

85,93

13.666,54

86,88

15.816,43

86,75

0,00

0,00

6.823,86

93,99

6.823,86

88,89

2.359,59

94,31

4.709,37

97,30

7.068,96

96,28

417,00

100,00

9.111,36

94,13

9.528,36

94,37

1.630,73

78,21

7.899,44

93,26

9.530,17

90,29

417,00

50,00

19.851,25

96,51

20.268,25

94,69
98,95

Oddelek za geografijo

2.825,33

96,79

13.232,92

99,42

16.058,25

Oddelek za german. s skand. in nederland.

1.668,00

100,00

7.249,62

85,59

8.917,62

87,96

Oddelek za klasično filologijo

1.229,20

98,26

3.295,05

90,77

4.524,25

92,69

331,20

79,42

5.900,21

97,52

6.231,41

96,36

2.066,50

99,11

15.242,41

96,90

17.308,91

97,16

Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
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Oddelek za prevajalstvo

2.772,82

66,49

10.864,19

99,76

13.637,01

90,55

Oddelek primerjalno in splošno jezikoslovje

0,00

0,00

4.840,00

100,00

4.840,00

100,00

Oddelek za primerj. knjiž. in literarno teorijo

811,17

97,26

6.050,00

100,00

6.861,17

99,67

Oddelek za psihologijo

4.687,36

86,47

14.737,38

87,00

19.424,74

86,87

Oddelek za romanske jezike in književnosti

2.902,78

87,01

9.043,02

93,42

11.945,80

91,78

834,00

100,00

16.609,77

98,05

17.443,77

98,14

1.533,75

73,56

15.212,48

96,71

16.746,23

94,00

Oddelek za sociologijo

417,00

100,00

9.676,84

88,86

10.093,84

89,27

Oddelek za umetnostno zgodovino

417,00

100,00

7.125,06

98,14

7.542,06

98,24

1.099,73

87,91

11.385,85

85,54

12.485,58

85,75

30.570,05

85,24

212.526,62

93,93

243.096,67

92,74

Oddelek za slavistiko
Oddelek za slovenistiko

Oddelek za zgodovino
SKUPAJ

Vsakemu od prejemnikov sredstev smo tako kot že dve leti zapored omogočili spremljanje porabe svojih
sredstev preko spletne aplikacije EFAMT. Sredstva posameznikov vodimo projektno tj. vsakega prejemnika
sredstev opredelimo kot projekt, skupaj torej 273 projektov.

2.2

Socrates Erasmus

Socrates Erasmus je program Evropske skupnosti, ki vzpodbuja evropsko sodelovanje na področju
izobraževanja. Erasmus akcija mobilnosti učnega osebja (Teaching Staff Mobility - TS) ponuja možnost
gostovanja profesorjev na tujih visokošolskih inštitucijah. V veliki večini so to krajša gostovanja, ki so del
rednega študijskega programa na partnerski instituciji v drugi državi, ki sodeluje v programu Socrates.
Finančna podpora je namenjena kritju dela stroškov, ki nastanejo z gostovanjem v tujini.
Znanstvenoraziskovalni inštitut se delovno vključi v shemo Socrates Erasmus po objavi rezultatov izbranih
prijav, ki jih prejme od Mednarodne pisarne. Na podlagi zahtevka za izstavitev potnega naloga in priložene
pogodbe se pripravi potni nalog, ki ga po končani poti obračunamo ter Univerzi v Ljubljani pošljemo poziv
za refundacijo stroškov. V študijskem letu 2008/2009 je bilo izvedenih 25 Erasmus Socrates izmenjav. V
skoraj vseh primerih je bila povrnjena pavšalna vsota kritja stroškov poti v višini 500 EUR.
Seznam gostujočih profesorjev na tujih visokošolskih inštitucijah:
1. Aleksander Bjelčevič
2. Vojko Gorjanc
3. Miha Javornik
4. Božidar Jezernik
5. Valentin Kalan
6. Janica Kalin
7. Smilja Komar
8. Robert Kroflič
9. Erika Kržišnik

2.3

10. Georg Johann Lughofer
11. Rajko Muršič
12. Irena Popov Novak
13. Darko Ogrin
14. Viktorija Kunc Osolnik
15. Martina Ožbot
16. Cirila Peklaj
17. Mateja Bartol Pezdirc
18. Vesna Hadži Požgaj

19. Melita Levpušček Puklek
20. Jaka Repič
21. Mojca Brezar Schlamberger
22. Vera Smole
23. Danijela Trškan
24. Sonia Vaupot
25. Alojzija Sosič Zupan

Projekti LLP

Program Vseživljenjsko učenje (Lifelong learning Programme) je osrednji program EU na področju
izobraževanja in usposabljanja. V okviru programa se izvaja mnogo različnih shem projektov, katerih
postopek informiranja, svetovanja in prijav vodijo v mednarodni pisarni, predračunavanje, vodenje in
obračunavanje oz. finančno poročanje pa v sodelovanju z ZIFF ali z njegovo popolno podporo. Število
projektov vseživljenjskega učenja v letu 2009 je bilo 12.
9 projektov LLP
2 mednarodni izmenjavi stalnega strokovnega spopolnevanja
1 izmenjava raziskovalno pedagoškega sodelovanja
Skupaj 12 projektov vseživljenjskega izobraževanja
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2.4

Priprava različnih poslovnih, finančnih in statističnih poročil

Vsako leto služba ZIFF pripravi številna delovna, finančna in statistična poročila za notranje in zunanje
naročnike.
Za Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju s kadrovsko službo in Osrednjo humanistično
knjižnico vsako leto pripravimo Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni
dejavnosti.
Univerza v Ljubljani letno pošlje v izpolnjevanje shemo, na podlagi katere pripravi Program dela
Univerze v Ljubljani za naslednje leto. ZIFF izpolni dele programa, ki se nanašajo na
znanstvenoraziskovalno dejavnost. V program je potrebno zapisati strateške cilje, naloge in pričakovane
rezultate za tekoče leto. Rezultati morajo biti merljivi. Podani so tudi ukrepi za realizacijo ciljev.
Vsako leto Univerzi poročamo o realizaciji finančnega načrta za raziskovalno dejavnost za tekoče leto in
izdelamo finančni načrt za naslednje leto. Univerzi letno poročamo o financiranju evropskih in
mednarodnih projektov.
V letu 2009 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo skaldno z zakonom o raziskovalni
dejavnosti pozvalo Univerzo in s tem njene članice, da pripravijo Programa dela javno raziskovalne
organizacije - univerze za 5-letno obdobje 2009-2013. Univerza nas je pozvala k posredovanju podatkov
za izpolnitev tabel, priložitvi kratkega opis srednjeročnih in dolgoročnih ciljev članice na področju
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti ter kratkega opis pomena znanstveno-raziskovalne
usmeritve naše fakultete za razvoj znanosti v mendarodnem in domačem merilu.
Za Referat za študijske zadeve smo tudi v letu 2009 skupaj z Mednarodno pisarno pripravili podatke o
mednarodnem sodelovanju visokošolskega zavoda.

2.5

Založniška dejavnost

Znanstveno raziskovalni inštitut Filozofske fakultete že od leta 1985 razvija lastno založniško dejavnost, ki
obsega v prvi vrsti zbirko Razprave FF in druge oblike in preglednega in promocijskega gradiva.
Program založniške dejavnosti se izvaja na podlagi sprejetega programa za tekoče leto. Program sprejema
Tiskovna komisija ZIFF na podlagi sprejetih vlog na razpis v tekočem letu, za naslednje leto. Tiskovna
komisija sprejema sklepe v skladu s Pravilnikom o delovanju tiskovne komisije.
Do leta 2009 je v zbirki Razprave FF izšlo že 150 publikacij. Publikacije so rezultat izsledkov
znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev, ki so vključeni preko ZIFF-a v uresničevanje
Znanstvenoraziskovalnega programa FF.
Poleg tega Tiskovna komisija ZIFF odloča o sofinanciranju publikacij , ki jih izdajajo druge založniške hiše
in o publikacijah, ki jih izdajajo drugi oddelki na fakulteti.
Ne majhen delež, pa obsega tudi sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij in sofinanciranje prevodov
prispevkov objavljenih v mednarodnem prostoru.
V letu 2009 je v skladu s programom za leto 2009:
• v zbirki Razprave FF izšlo 5 monografij
• v drugih založniških hišah 2 publikaciji
• od 7 odobrenih 2 oddelčni publikaciji
• od 6 odobrenih, 3 letne produkcije znanstvenih in strokovnih revij
• od 24 odobrenih objav v mednarodnem prostoru pa 16 razprav
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2.6

Stiki z javnostmi

Področje Stikov z javnostmi je sodelavka ZIFF-a prevzela kot pomočnica tajnice fakultete leta 2000.
Osnovni namen področja, ki za seboj do leta 2008 ni imela ustrezne strokovne podpore, je bila in je:
Organizacija fakultetnih prireditev ( tako na fakulteti kakor tudi na drugih lokacijah) in to od različnih
proslav, tiskovnih konferenc, srečanj , razstav….
Skrb za izvedbo Celostne podobe fakultete
Promocija fakultete:
Javna podelitev indeksov
Javna podelitev diplom
Noč raziskovalcev 2009
Protokol dogodkov
Protokolarna darila
----------------------------*V letu 2009 je bilo v prostorih na fakulteti ( avla in hodniki oddelkov) organiziranih:
43 različnih predstavitev
Več mednarodnih srečanj
Praznovanja 90 letnice oddelkov FF
Praznovanje 90 letnice Filozofske fakultete
Podelitev indeksov
Dve podelitvi diplom
*Organizacija izdelave protokolarnih daril za potrebe fakultete
* Izvedba logotipa za 90 let FF in Noč raziskovalcev
* protokol dogodkov za: Noč raziskovalcev, praznovanje 90 letnice FF in novoletnega sprejema,
podelitev indeksov in podelitve diplom, in nekaj drugih javnih prireditev.
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3

ZIFF v številkah v letu 2009

Na tem mestu želimo z izborom nekaterih kazalnikov na numeričen način prikazati dejavnost
Znanstvenoraziskovalnega inštituta v preteklem letu.

Aktivni raziskovalci
Prijave projektov
Tekoči projekti
Prejemniki IRD sredstev
Knjiženi dokumenti
Fakture (blago in storitve + osnovna sredstva)
Gotovinski računi
Obračunani potni nalogi
Obračuni stroškov fotokopiranja FF
Avtorske, podjemne in založniške pogodbe
Izstavljeni računi
V delovodniku evidentirana pisna korespondenca
Vabila in zapisniki (8/1)
Univerza (8/2)
ARRS - skupaj (8/4)
Razno (8/6)
Nosilci in vodje (8/7)
Posebne pogodbe (8/8)
Tisk (8/9)
Noč raziskovalcev – K. Hrobat (8/14)
Izpolnjeni obrazec Podatki o raziskovalcu
Dokumenti žigosani z žigom UL
Seje Sveta ZIFF in pogovor z vodji program. skupin

Poraba IRD sredstev
Seštevek pogodbenih vsot vseh tekočih projektov
Sredstva sheme Socrates Erasmus
Prilivi LLP projektov

število
282
152
117
273
2.516
1.088 (945 + 143)
226
943
58
211
26
586
20
64
318
89
24
14
26
13
140
1.128
4
EUR
243.096,67
3.043.080,86
12.270,36
116.030,22
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4

Poročilo o projektu Noč raziskovalcev 2009

Naslov: Humanities and Social Sciences on stage in Ljubljana
Akronim: Humanities Rock!
Številka Grant Agreement: 244970
Vodja projekta: red.prof.dr. Rajko Muršič
Koordinatorka za izvedbo projekta: dr. Katja Hrobat
Koordinator: Univerza v Ljubljani (UL)
Partnerji:
Mestna občina Ljubljana (MOL)
Študentsko društvo YUAN (YUAN)
Shema financiranja: 7. okvirni program, program Ljudje; CSA -SA
Trajanje projekta: od 1. april 2009 do 31. oktober 2009
Spletna stan: http://nocraziskovalcev.ff.uni-lj.si/

Poročilo o izvedbi projekta
Zasnova in cilji:
Glavni cilj projekta »Humanities Rock!« je bil približati raziskovalce s področij humanistike in družboslovja
širši javnosti ter izboljšati sprejemanje in ugled njihovih raziskav. Glavni stereotip o humanističnih
raziskovalcih je, da so to čudaški posamezniki brez pravega stika s širšo družbo, ki so obtičali v preteklosti
in uporabljajo nerazumljivo besedišče. Poleg tega pa v družbi ne veljajo za enakovredne kolegom z
naravoslovnih ved.
Humanistiki in družboslovju smo ob praznovanju 90. obletnice Filozofske fakultete želeli povrniti nekoč že
prisoten pomen v družbi, ki se je z leti izgubil v potrošniško umerjeni družbi.
Opravljeno delo:
Kampanja ozaveščanja se je začela z izoblikovanjem jasnega in odločnega sporočila za širšo javnost.
Izbrali smo strokovno agencijo za vzpostavitev celotne kampanje ozaveščanja, saj smo se morali
prilagoditi posebnim potrebam neprofitnega sektorja na področju raziskav v humanistiki in družboslovju.
Odločili smo se za vzpostavitev dolgoročne komunikacije med raziskovalci na področju humanistike in
družboslovja ter širšo javnostjo, to pa smo podkrepili s praznovanjem 90. obletnice Filozofske fakultete.
Angleško ime projekta Humanities rocks smo preoblikovali v slogan, ki je bolj primeren za slovensko in
širšo javnost ter odprli natečaj za najboljši prevod. Cilj promocijskega materiala je bil povečati zanimanje
predvsem pri mlajšemu prebivalstvu. Sestavljen je bil iz interaktivne spletne strani, značk, nalepk, bralnih
kazal in brošur. Pomembna komunikacijska sredstva so bila radijske oddaje, dnevno časopisje, mesečniki
Filozofske fakultete ter Mestne občine Ljubljana, spletne novice, oglasi na oglasnih deskah itd. Za skupno
spletno stran projekta Noč raziskovalcev in štiri tiskovne konference smo vzpostavili sodelovanje z
Univerzo v Mariboru. Informacije o natečaju za plakat smo prek elektronske pošte poslali na osnovne in
srednje šoli po celotni državi, najuspešnejši del pa je bila osebna komunikacija in predstavitve na šolah, ki
so izkazale zanimanje. Za boljše rezultate pri sporazumevanju s širšo javnostjo smo se povezali z enim
najbolj branih dnevnih časopisov v državi, Dnevnikom. V širjenje informacij o projektu in razpošiljanje
vabil k sodelovanju so bili vključeni vsi partnerji in sodelujoče organizacije, ki so v vsakodnevnem stiku z
otroci, mladostniki in širšo javnostjo. Strategija kampanje ozaveščanja je bila povečati intenzivnost
promocije v zadnjih dveh tednih pred dogodkom. Na tak način javnost ni izgubila zanimanja in motivacije
za projekt. Študentje so promocijski material delili najprej dva tedna in nato še tri dni pred dogodkom.
Delili so ga povsod v Ljubljani, kjer se zbira večje število ljudi: na glavnih ulicah, avtobusnih postajah, v
javnih knjižnicah, kulturnih in znanstvenih inštitutih, šolah, barih restavracijah itd. Poleg tega smo
pripravili privlačne oglase v časopisih in na velikih oglasnih panojih po Ljubljani. Vzpostavili smo povezavo
na spletni strani, kjer so lahko obiskovalci našli odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo oglasi. Strategija
se je izkazala za uspešno, saj se je veliko ljudi spraševalo in zato ogledalo na spletno stran projekta.
Cilj delovnega paketa »aktivnosti med Nočjo raziskovalcev«, ki je predvideval približanje raziskovalcev
širši javnosti, je bil dosežen. Raziskovalci so aktivno pripravljali privlačne dejavnosti za promocijo svojih
dosežkov, prijaznejši prenos njihovega znanja ter zanimivo predstavitvijo njihovega poklica. Da bi povabili
čim več ljudi, smo vzpostavili lastno komunikacijo s specifično zainteresirano publiko, organizacijami ter
nevladnimi organizacijami. Bili so aktivno zastopani v medijih (okrogle mize z glavnim dnevnim časopisom,
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radijske oddaje), kjer so promovirali pomembnost humanistike in družboslovja tako, da so odgovarjali na
aktualna vprašanja in težave današnjega časa. Veliko izmed vseh 29 dejavnosti je bilo postavljenih v
središče Ljubljane, spet druge so bile razpršene po celotni prestolnici in so potekale na ulicah ali v
različnih javnih inštitucijah. Gledališče raziskovalcev azijskih študij, ena izmed 29 predlaganih dejavnosti,
je bilo tako uspešna, da so ga v enem dnevu ponovili kar dvakrat in ga bodo 15. marca 2010 izpeljali tudi v
Cankarjevem domu.
Uspešnost našega projekta se je izmerila z dejavnostmi za vrednotenje dosega in vpliva. Pred in po Noči
raziskovalcev smo izvedli anketo (1382 izpolnjenih vprašalnikov). Rezultati so pokazali, da približno ¾
vseh vprašanih meni, da so raziskovalci s področja humanistike in družboslovja pomembni za družbo (pred
projektom 71 %, po 77 %), a manj kot 1/3 bi se odločila za ta poklic (pred projektom 27 %, po 29 %). Obe
vprašanji nakazujeta majhen napredek v javnem zaznavanju raziskovalcev na tem področju. Odstotek
tistih, ki so želeli postati raziskovalci na področju humanistike in družboslovja, ni velik, zato se zdi, da bi
bilo treba vložiti več v dodatno promocijo. Kampanja ozaveščanja je bila uspešna, na to kaže število
vprašanih, ki je slišalo za Noč raziskovalcev: pred kampanjo je za projekt slišalo 8 % vprašanih, po
projektu pa kar 37 %1.
Upravljanje je vključevalo usmerjanje koordinatorjev z različnih oddelkov fakultete in med različnimi
partnerji, Mestno občino Ljubljana in Sinološkim društvom Yuan. Priskrbeti je bilo treba dovoljenja za
javna srečanja na različnih mestih, vzpostaviti komunikacijo s Cankarjevim domom in dnevnim časopisom,
pripraviti je bilo treba EU kotiček, opraviti koordinacijo finančnega načrta ter organizacijo ozadja za vse
dogodke, npr. oder, luč itd.
Glede na relativno majhnost Slovenije in na dejstvo, da je bila Noč raziskovalcev v Ljubljani organizirana
prvič, so bili rezultati projekta precej dobri. Projekt se je pojavil v medijih v 52 različnih objavah: 17-krat
na spletnih medijih, 13-krat v dnevnem časopisju, 5-krat v mesečnikih, 8-krat v radijskih oddajah in enkrat
na televiziji. Preko časopisnih člankov in radia je projekt dosegel vsaj 1.599.730 ljudi, kar je ¾ celotne
populacije Slovenije, ki znaša pribl. 2.000.000 ljudi. Če upoštevamo še intenzivno kampanjo ozaveščanja,
so informacije o projektu dosegle velik delež populacije, ki živi in dela na področju Ljubljane. Poleg
ljubljanskih šol je natečaj za plakat dosegel še tri šole v drugih regijah. Na dogodkih Noči raziskovalcev v
Ljubljani je sodelovalo približno 11.887 obiskovalcev. Uspeh projekta se odražajo tudi tri vabila za
predavanja o njem (dvakrat na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in enkrat na Višji strokovni šoli za
gostinstvo in turizem na Bledu).
Spletna stran projekta je http://nocraziskovalcev.ff.uni-lj.si/, z logotipom v zgornjem levem kotu.
Osnovna ilustracija promocije so raziskovalci s področja humanistike in družboslovja, ki jih bodo
obiskovalci prepoznali s povezavo na Wikipedijo (desna slika).

1
Podobni rezultati so tudi pri prepoznavnosti raziskovalcev: pred Nočjo je več kot 3 raziskovalce znalo našteti 12 %
vprašanih, po projektu pa 21 %.
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Finančno poročilo
Type of Activity

RTD
(A)

Demonstration
(B)

Personnel costs
Subcontracting
Other direct costs
Indirect costs

Management
(C)

Other
(D)

3.600,75

TOTAL
(C+D)

1.790,49
377,39

13.257,34
12.576,68
36.192,46
3.461,49

16.858,09
12.576,68
37.982,95
3.838,88

5.768,63

65.487,97

71.256,60
55.000,00
55.000,00

Lump sums/flat-rate/scale
of unit declared
Total
Maximum EC contribution
Requested EC contribution

Vpliv izvedbe dogodka Noč raziskovalcev 2009 na razširjenost informiranosti o projektu
Anketa se je izvajala na ljubljanskih ulicah in srednjih šolah pred in po dogodku. Skupno število
anketirancev je bilo 1.371, 771 anketiranih pred in 600 po Noči raziskovalcev.

Ali ste že slišali za projekt Noč raziskovalcev?
(stanje pred dogodkom)
ne vem
3%

da
8%

Ali ste že slišali za projekt Noč raziskovalcev?
(stanje po dogodku)
ne
89%

ne vem
1%
da
37%

ne
62%
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Utrinki z ljubljanskih ulic na dan Noč raziskovalcev
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Priloga: Seznam prijav in tekočih projektov v letu 2009 po oddelkih
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Center za slovenšþino kot drugi/tuji jezik
ciljnoraziskovalni projekt

zakljuþen projekt

Slovenšþina kot drugi tuji jezik v slovenskih osnovnih šolah

Nataša Pirih Svetina

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Postkolonialne književnosti in anglofono ter frankofono
žensko pisanje v slovenskem in francoskem akademskem kontekstu

Igor Maver

Acta neophilologica

Mirko Jurak

Culture and Politics of Sciences of Antiquity in SE Europe

Predrag Novakoviü

Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and
valorise coplex archaelogical sites

Božidar Slapšak

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
bilateralni projekt
periodiþna publikacija

tekoþ projekt

Oddelek za arheologijo
evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

evropski projekt - okvirni program

tekoþ projekt

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Mihael Budja

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Ljubinka Teržan

ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)

neuspela prijava

Art, landscape an the body: encounters and identities in Iron Age Europe

Dimitrij Mlekuž

ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)

neuspela prijava

Inheritance and identity in European domestic architecture, 1400-1650: Medieval,
Renaissance, Modernity

Katja Katarina Predovnik

Documenta Praehistorica

Mihael Budja

Arheometriþne raziskave prazgodovinske lonþenine v Sloveniji

Andreja Žibrat Gašpariþ

Archeolandscapes Europe

Predrag Novakoviü

Geofizikalne raziskave

Branko Mušiþ

periodiþna publikacija
podoktorski projekt
projekt Evropske komisije
raziskovalna študija, evalvacija

tekoþ projekt
neuspela prijava
prijava v teku
zakljuþen projekt

raziskovalni program

tekoþ projekt

Arheologija

Mihael Budja

strukturni skladi

prijava v teku

Empowering local initiatives in protection and sustainable management of
archeological heritage for knowledge

Predrag Novakoviü
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temeljni projekt

neuspela prijava

temeljni projekt
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AMS 14C datiranja arheoloških kultur in poselitvenih sekvenc v Sloveniji

Mihael Budja

Absolutno dotiranje pozne bronaste in starejše železne dobe na Slovenskem

Ljubinka Teržan

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

15. Neolitski Seminar. Materialnost, telesnost in duhovnost v starejši prazgodovini
Evrope in Azije

Mihael Budja

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

51. sreþanje Društva za kvartarologijo in arheologijo kamene dobe Hugo Obermaier.
Posebna tema: Speleologija in prazgodovina.

Predrag Novakoviü

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

International office for cooperation EU-Japan

Andrej Bekeš

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Jana Rošker

Oddelek za azijske in afriške študije

periodiþna publikacija

tekoþ projekt

Azijske in afriške študije

Chikako Shigemori Buþar

raziskovalni program

tekoþ projekt

Jeziki in kulture Azije in Afrike

Maja Lavraþ

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
bilateralni projekt

neuspela prijava

Kategorizacija objektov v slikah

Jasna Maver

bilateralni projekt

tekoþ projekt

Predstavitev in evalvacija znanstvenega dela

Alenka Šauperl

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLO-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij

Maja Žumer

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-NORVEŠKA Prototipi aplikacij modela FZBZ

Maja Žumer

mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Maja Žumer

raziskovalni program

tekoþ projekt

Raþunalniški vid

Jasna Maver

raziskovalni program

tekoþ projekt

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

Maja Žumer

Vizualizacija bibliografskih informacij

Maja Žumer

Novi pristopi k organizaciji znanja na podroþju pisne kulturne dedišþine

Maja Žumer

temeljni projekt

neuspela prijava

temeljni projekt

tekoþ projekt

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
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tekoþ projekt

Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost,
sedanjost in prihodnost

Rajko Muršiþ

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

16. MESS, Mediterranean Ethnological Summer Symposium, 16. MESS, Mednarodni
etnološki sredozemski simpozij

Bojan Baskar

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Promocija slovenske znanosti v tujini 2009 - Etnografija Zgornje Rame

Jože Hudales

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju?

Rajko Muršiþ

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Promocija slovenske znanosti v tujini 2009

Rajko Muršiþ

Medkulturni dialog: izobraževanje, politika, filizofija

Klemen Klun

Consumption patterns and consumer choice in the light of sociohistorical and
technological change

Igor Pribac

‘Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of
policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies’

Igor Pribac

Oddelek za filozofijo
ciljnoraziskovalni projekt

tekoþ projekt

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

evropski projekt - okvirni program

prijava v teku

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Matjaž Potrþ

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Marko Uršiþ

mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Andrej Ule

podoktorski projekt

neuspela prijava

Razsvetljenski izvori družbe znanja

Gregor Kroupa

podoktorski projekt

neuspela prijava

Sveto in smešno: filozofska analiza komiþne komponente v umetnosti, religiji in
ideologiji

Tilen Izar Lunaþek

podoktorski projekt

neuspela prijava

Spinoza in imaginarno

Gregor Moder

podoktorski projekt

neuspela prijava

Dejanje in svoboda - Aktualnost Heglove socialne in pravne filozofije

Jurij Simoniti

Filozofske raziskave

Slavoj Žižek

raziskovalni program

tekoþ projekt

temeljni projekt

neuspela prijava

ýlovek, narava in zdravje v antiþni filozofiji, medicini in religiji

Valentin Kalan

temeljni projekt

neuspela prijava

Odloþanje kot veþnivojski kognitivni proces - interdisciplinarna sinteza

Andrej Ule
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temeljni projekt

tekoþ projekt

Novo poroþilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah - 30 let po Lyotardovi analizi

Mladen Dolar

temeljni projekt

tekoþ projekt

Filozofska relevantnost smrti in umiranja

Maja Milþinski

temeljni projekt

zakljuþen projekt

Metodološki vidiki raziskovanja kognitivnih procesov-uþenje in odloþanje

Andrej Ule

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Bioetika

Igor Pribac

aplikativni projekt

zakljuþen projekt

Znaþilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja

Dejan Rebernik

bilateralni projekt

neuspela prijava

Trajnostni regionalni razvoj ob reki Savi: Spodnje Posavje in zahodni del Zagrebške
županije

Katja Vintar Mally

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Metodologija datiranja reliefnih oblik in procesov ter
vrednotenje geodiverzitete v Alpah

Barbara Lampiþ

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-HRVAŠKA Zavarovana obmoþja na dinarskem krasu Hrvaške in
Slovenije

Darko Ogrin

bilateralni projekt

tekoþ projekt

Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje
Moravske

Darko Ogrin

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Vloga strateškega planiranja, primerjalnih podatkov EU in GIS
za prostorski razvoj srednjeevropskih mest: primer Ljubljana in Beograd

Marko Krevs

Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega
talnega informacijskega sistema

Blaž Repe

Oddelek za geografijo

ciljnoraziskovalni projekt

tekoþ projekt

ciljnoraziskovalni projekt

zakljuþen projekt

Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij

Nataša Pichler Milanoviþ

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

Boosting urban sustainablility

Nataša Pichler Milanoviþ

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

STRATEGY-Sustainable trajectories for global cities

Nataša Pichler Milanoviþ

evropski projekt - okvirni program

tekoþ projekt

7.OP DERREG

Barbara Lampiþ

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Barbara Lampiþ

ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)

neuspela prijava

Long term Dynamics and Cohesion in Rural Regions of Europe

Barbara Lampiþ

ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)

neuspela prijava

Mutual Impact Dynamics of Globalization and Cultural Identity and Inheritance in
Europe – The Case of Rural Regions

Barbara Lampiþ
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tekoþ projekt

Dela

Karel Natek

Obremenjenost in zmogljivost gozdnega dela krajinskega parka Tršh

Dejan Cigale

raziskovalna študija, evalvacija

neuspela prijava

raziskovalna študija, evalvacija

tekoþ projekt

MOP - Tehniþnia organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog
Nacionalnega organa transnacionalnih prgramov evropskega teritorialnega

Dejan Cigale

raziskovalna študija, evalvacija

tekoþ projekt

Recenzija analize študijskih programov z vidika javnega potniškega prometa

Tatjana Resnik Planinc

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

MOL - Sanacija malih vodnih tokov in ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti
Ljubljane

Karel Natek

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

MOL - Pametna mesta: primerjalna analiza razvojnih sposobnosti Ljubljane v
omrežju evropskih mest srednje velikosti

Nataša Pichler Milanoviþ

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

Vloga mesta Koper v omrežju naselij þezmejnega obmoþja v okviru projekta
INNOCITE (Alpine Space)

Dejan Cigale

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

Izdelava bioklimatske analize - TEMATSKE POTI JE-KR-PREDS-TRZ

Matej Ogrin

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

Dušan Plut

raziskovalni program

tekoþ projekt

strukturni skladi

neuspela prijava

Potential Partners for Transnational Project Groups

Simon Kušar

strukturni skladi

zakljuþen projekt

Izvajanje nalog nacionalnega sekretariata za program INTERREG III B

Dejan Cigale

strukturni skladi

zakljuþen projekt

LUMASEC: Land use management for sustainable European cities

Nataša Pichler Milanoviþ

temeljni projekt

neuspela prijava

Vplivi globalizacije na podeželje v Sloveniji

Barbara Lampiþ

temeljni projekt

neuspela prijava

Socialni in prostorski kapital manjšin

Jernej Zupanþiþ

temeljni projekt

zakljuþen projekt

Trajnostni razvoj urbanih ekosistemov

Dušan Plut

Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade

Marko Krevs

Sodobni izzivi povezovanja med univerzitetnim študijem in znanstvenim
raziskovanjem v geografiji

Dušan Plut

German as Looked upon from Slovenian Contrastive and Socio-cultural Perspective

Uršula Krevs Birk

znanstvena monografija
znanstveni sestanek

tekoþ projekt
zakljuþen projekt

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)
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raziskovalni program

tekoþ projekt

Medkulturne literarnovedne študije

Mira Miladinoviü Zalaznik

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Nadnacionalni þlovek, torej plemenit þlovek najboljše vrste". Konferenca o
aktualnosti Josepha Rotha

Mira Miladinoviü Zalaznik

temeljni projekt

neuspela prijava

Filološke raziskave in strokovna redakcija terminologij posameznih ved in gradiva za
pripravo razširjenega starogrškega slovenskega slovarja

Matej Hriberšek

temeljni projekt

tekoþ projekt

Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih

Marko Marinþiþ

zakljuþen projekt

Kontinuiteta klasiþne antike III: Življenja avtorjev

Marko Marinþiþ

bilateralni projekt

neuspela prijava

Glasbeno življenje v Bosni in hercegovini ter na Slovenskem v obdobju AO
monarhije - enakosti in razlike

Aleš Nagode

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-BIH Participiranje Turkov in vzhoda v ljudski glasbi na obmoþju Bosne
in Hercegovine ter Slovenije: Etnomuzikološke paralele

Svanibor Pettan

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Mednacionalne vezi v kontekstu dejavnosti jugoslovanskih
glasbenih institucij. Primera Srbije in Slovenije v letih 1945-1961.

Leon Stefanija

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Oris razvoja glasbene pisave in kordofonih glasbil v
slovenskem in ruskem ljudskem izroþilu

Leon Stefanija

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Matjaž Barbo

Oddelek za klasiþno filologijo

znanstveni sestanek
Oddelek za muzikologijo

periodiþna publikacija

tekoþ projekt

Muzikološki zbornik

Matjaž Barbo

raziskovalni program

tekoþ projekt

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

Matjaž Barbo

temeljni projekt

prijava v teku

Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794
do 1872

Leon Stefanija

František Josef Benedikt Dusik

Matjaž Barbo

Evropska glasba za klaviature med 1600 in 1750: strunska glasbila ali orgle?

Leon Stefanija

Upravljanje z znanjem v funkciji razvojnih strategij

Nives Liþen

Programi usposabljanja za uþitelje kot kljuþni dejavnik modernizacije šole in
medgeneracijskega sodelovanja

Janko Muršak

znanstvena monografija
znanstveni sestanek

zakljuþen projekt
tekoþ projekt

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
bilateralni projekt
ciljnoraziskovalni projekt

11. februar 2010

neuspela prijava
tekoþ projekt
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Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju ISATT - International Study
Association on Teachers and Teaching v Rovaniemi na Finskem

Janica Kalin

periodiþna publikacija

tekoþ projekt

Andragoška spoznanja

Ana Krajnc

raziskovalni program

tekoþ projekt

Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za trajnostni razvoj,
razvoj þloveških virov in socialno kohezivno družbo

Janica Kalin

temeljni projekt

tekoþ projekt

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

Sabina Jelenc Krašovec

znanstvena monografija

neuspela prijava

Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši

Janica Kalin

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Paradigmatski relativizem v pedagoškem raziskovanju

Boris Kožuh

aplikativni projekt

zakljuþen projekt

Slovenski terminološki portal

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

neuspela prijava

Korpusi pri razvoju medkulturne kompetence

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-TURýIJA Vloga prevoda v procesih globalizacije v Sloveniji in Turþiji

Nike Kocijanþiþ Pokorn

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-MADŽARSKA Primerjalna evalvacija uporabe slovenskega in
madžarskega WordNeta pri strojnem prevajanju

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov:
vzporedni korpus in wordnetu

Mojca Schlamberger Brezar

evropski projekt - okvirni program

prijava v teku

Training researchers for Language resources compilation and their implementation in
translation, didactics, language technologies

Mojca Schlamberger Brezar

Oddelek za prevajalstvo

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Vojko Gorjanc

mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Mojca Schlamberger Brezar

podoktorski projekt

prijava v teku

Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantiþnih leksikonov s
pomoþjo primerljivih korpusov

Darja Fišer

projekt Evropske komisije

prijava v teku

Study on the contribution of translation to a multilingual societa in the European Union

Nike Kocijanþiþ Pokorn

raziskovalni program

tekoþ projekt

Slovenski jezik - baziþne, kontrastivne in aplikativne raziskave

Vojko Gorjanc

strukturni skladi

prijava v teku

Govorni korpus

Jana Zemljariþ Miklavþiþ

11. februar 2010
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temeljni projekt

prijava v teku

Tolmaþenje za potrebe zdravstva v Sloveniji

Vojko Gorjanc

temeljni projekt

tekoþ projekt

Jezik in ekonomija

David John Limon

temeljni projekt

tekoþ projekt

Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave

Špela Vintar

temeljni projekt

zakljuþen projekt

Jezikoslovno oznaþevanje slovenskega jezika: metode in viri

Nataša Hirci

Divine pairs in RV: Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic
expressions of dual deities in the Rgveda

Marina Zorman

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
evropski projekt - okvirni program

tekoþ projekt

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Tomislav Virk

raziskovalni program

tekoþ projekt

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

Tomislav Virk

temeljni projekt

neuspela prijava

Slovenska literatura, demokracija in nacionalna država

Tomislav Virk

temeljni projekt

zakljuþen projekt

Strukturni premiki v slovenski literaturi in literarni zavesti po letu 1990

Matevž Kos

Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po poškodbi

Robert Masten

Oddelek za psihologijo
aplikativni projekt

tekoþ projekt

bilateralni projekt

neuspela prijava

Socialna inkluzija otrok z okvarami vida: multikulturna primerjava kot podlaga za
pripravo zakonskih sprememb v Sloveniji

Darja Kobal Grum

bilateralni projekt

neuspela prijava

Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravlju in bolezni

Grega Repovš

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-JAPONSKA Socialna inkluzija otrok z okvarami vida v razliþnih
kulturnih okoljih

Darja Kobal Grum

ciljnoraziskovalni projekt

tekoþ projekt

Šola v družbah dela brez dela

Ljubica Marjanoviþ Umek

ciljnoraziskovalni projekt

tekoþ projekt

Izdelava postopkov vkljuþevanja lokalne javnosti v postopek umešþanja jedrskih
objektov

Marko Poliþ

ciljnoraziskovalni projekt

tekoþ projekt

Izobraževanje o grajenem okolju za trajnostni razvoj Slovenije

Matija Svetina

ciljnoraziskovalni projekt

zakljuþen projekt

AvID: AvdioVizualna IDentifikacija in ugotavljanje verodostojnosti govorca za
zagotavljanje varne komunikacije

Valentin Bucik

11. februar 2010
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mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Grega Repovš

mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Darja Kobal Grum

projekt Evropske komisije

neuspela prijava

Public health

Valentin Bucik

raziskovalna študija, evalvacija

neuspela prijava

Socialna klima prometne varnosti

Marko Poliþ

raziskovalna študija, evalvacija

neuspela prijava

Izvedba evalvacije za projekt Pasavþek

Marko Poliþ

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

MK - raziskovalna naloga: Uþinki naþrtne kulturne vzgoje na kulturno dejavnost
uþencev v osnovnih šolah

Sonja Peþjak

raziskovalni program

tekoþ projekt

Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odloþanje v življenjski perspektivi

Janek Musek

raziskovalni program

tekoþ projekt

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

Grega Repovš

raziskovalni program

tekoþ projekt

Uporabna razvojna psihologija

Maja Zupanþiþ

strukturni skladi

prijava v teku

Projekt za zdravo prehrano (Operativni program Slovenija - Italija)

Anja Podlesek

temeljni projekt

neuspela prijava

Razvojni dejavniki prilagajanja v pozni odraslosti

Tina Kavþiþ

temeljni projekt

neuspela prijava

Medosebne težave uþencev in dijakov in njihova vloga pri pojasnjevanju uþne
motivacije, vedenja v razredu in uþne uspešnosti

Melita Puklek Levpušþek

temeljni projekt

tekoþ projekt

Osebnost, kognicija in psihiþno blagostanje

Janek Musek

temeljni projekt

tekoþ projekt

Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti

Urška Fekonja Peklaj

temeljni projekt

tekoþ projekt

Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja

Maja Zupanþiþ

znanstvena monografija

zakljuþen projekt

Uþiteljske kompetence in doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev v šoli

Cirila Peklaj

znanstvena monografija

zakljuþen projekt

Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki uþne uspešnosti

Melita Puklek Levpušþek

Kontrastivni pristopi pri analizi slovenskega in portugalskega jezika

Jasmina Markiþ

Oddelek za romanske jezike in književnosti
bilateralni projekt

11. februar 2010

tekoþ projekt
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bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-BIH Pouþevanje italijanšþine v BIH in v sloveniji: od stavkov do besedil

Martina Ožbot

periodiþna publikacija

tekoþ projekt

Linguistica

Mitja Skubic

periodiþna publikacija

zakljuþen projekt

Verba Hispanica

Jasmina Markiþ

raziskovalni program

tekoþ projekt

Teoretiþne in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

Martina Ožbot

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Rušþina - Slovenšþina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne
raziskave

Aleksandra Derganc

bilateralni projekt

tekoþ projekt

Vzajemni prelomi kulturnih stereotipov v kontekstu slovanskih kultur (Slovenija Rusija)

Miha Javornik

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Strategije formalnega uþenja tujih jezikov v Sloveniji in Srbiji:
jezikovna politika in jezikovna stvarnost

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Nadgradnja uþnih gradiv za uþenje srbšþine in slovenšþine

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLOV-HRVAŠKA Med Jeziki in kulturami (tematska konferenca)

Vesna Požgaj Hadži

Razvijanje CAT orodij pri izdelavi rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja in
preverjanje uþinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v procesih medkulturne

Miha Javornik

neuspela prijava

Torej namreþ, zato…. o konektirjih. Raba in funkcija konektorjev v slovenskem in
hrvaškem jezikoslovnem diskurzu

Tatjana Balažic Bulc

zakljuþen projekt

Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju Komisija obšþeslavjanskogo
lingvistiþeskogo atlasa (OLA), Minsk, Belorusija

Vera Smole

Language dynamics and management of divessity (Jezikovna dinamika in
upravljanje z raznolikostjo)

Marko Stabej

Oddelek za slavistiko

raziskovalna študija, evalvacija
znanstvena monografija

tekoþ projekt

Oddelek za slovenistiko
delovanje v mednarodnem znanstvene
evropski projekt - okvirni program

tekoþ projekt

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Alojzija Zupan Sosiþ

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

MK - Digitalizacija, korigiranje in konvertiranje slovenske (leposlovne) klasike

Miran Hladnik

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Infrastruktura slovenšþine in slovenistike

Marko Stabej

Vloga množiþnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti

Ksenija Vidmar Horvat

Oddelek za sociologijo
aplikativni projekt

11. februar 2010

tekoþ projekt
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bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-AVSTRIJA Habsburška dedišþina v primerjalno slovensko-avstrijski in
evropski perspektivi

Ksenija Vidmar Horvat

bilateralni projekt

zakljuþen projekt

BILAT.SLO-FINSKA Nacionalna obþinstva in oblikovanje evropske javnosti: kritiþna
primerjalna študija medijskega poroþanja o aferi Patria v Sloveniji in na Finskem

Ksenija Vidmar Horvat

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

EUROMANY

Ksenija Vidmar Horvat

evropski projekt - okvirni program

prijava v teku

Transformations in the Cultures of Labour

Marija Breznik Moþnik

mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Ksenija Vidmar Horvat

ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)

neuspela prijava

The public aspect of research processes in performance practice and education

Bojana Kunst Štromajer

ostali mednarodni projekti (HERA, ESF)

neuspela prijava

ni podatka

Ksenija Vidmar Horvat

projekt Evropske komisije

zakljuþen projekt

Naþini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, otroki in mladimi dobre prakse in priporoþila

Milica Antiü Gaber

raziskovalna študija, evalvacija

zakljuþen projekt

MZZ - Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled

Ksenija Vidmar Horvat

raziskovalni program

tekoþ projekt

Problemi avtonomije in identitet v þasu globalizacije

Rudi Rizman

strukturni skladi

tekoþ projekt

IPA ROKIC DROM

Ksenija Vidmar Horvat

temeljni projekt

neuspela prijava

Kultura dela: zaostrovanje protislovij v post-industrijskih družbenih vezeh

Josip Rastko Moþnik

temeljni projekt

neuspela prijava

Vloga spola pri oblikovanju slovenske nacionalne identitete: primerjalno-sociološki
vidiki

Ksenija Vidmar Horvat

temeljni projekt

tekoþ projekt

Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številþnejšo
prisotnost žensk v politiki

Milica Antiü Gaber

temeljni projekt

zakljuþen projekt

Sodobna kultura v krizi družbene kohezivnosti

Marija Breznik Moþnik

prof. dr. Nira Yuval Davis

Ksenija Vidmar Horvat

neuspela prijava

Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številþnejšo
prisotnost žensk v politiki

Milica Antiü Gaber

zakljuþen projekt

Umetnostna dedišþina koprske škofije v poznem srednjem in zgodnjem novem veku

Matej Klemenþiþ

uveljavljeni raziskovalec
znanstveni sestanek

nerealiziran projekt

Oddelek za umetnostno zgodovino
aplikativni projekt

11. februar 2010
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tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Nataša Golob

podoktorski projekt

neuspela prijava

Vpliv plemstva na arhitekturo in urbanizem od 16. do 19. stoletja v notranji Avstriji (
raziskava arhivskih virov)

Dejan Zadravec

podoktorski projekt

neuspela prijava

Razstava - orodje ali umetniški medij?. Status razstave na podroþju sodobne
vizualne umetnosti

Beti Žerovc

projekt Evropske komisije

neuspela prijava

The Artistic Tradition of Venice in Austria, Britain, Croatia and Slovenia (1400-1800).
Travelling Artists, Import of Art and Formation of Collections, Impact on Local

Matej Klemenþiþ

raziskovalni program

tekoþ projekt

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

Matej Klemenþiþ

raziskovalni program

tekoþ projekt

Predmet kot reprezentanca: okus, ogled, moþ (Raziskave materialne kulture na
Slovenskem)

Katja Mahniþ

temeljni projekt

prijava v teku

Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in
inovacijo

Janez Hoefler

temeljni projekt

tekoþ projekt

Arhivski viri za urbanistiþno in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16.-19.
stoletje)

Metoda Kemperl

Pisatelji, prepisovalci, bralci / Authors, scribes, readers

Nataša Golob

Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev za sodobno umetnost.

Beti Žerovc

znanstvena monografija

neuspela prijava

znanstvena monografija

prijava v teku

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Srednejveški avtografi/Les autographes du Moyen Age / Medevial Autograph
Manuscripts

Nataša Golob

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Zasedanje izvršilnega odbora CIPL

Nataša Golob

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Srednjeveški avtografi

Nataša Golob

znanstveni sestanek

zakljuþen projekt

Arhitekturna zgodovina. Arhitekti, naroþniki in družba

Matej Klemenþiþ

Maneverska struktura Narodne zašþite v organih za notranje zadeve leta 1990

Božo Repe

Medsebojno (ne)poznavanje

Bojan Balkovec

Oddelek za zgodovino
aplikativni projekt

tekoþ projekt

bilateralni projekt

neuspela prijava

bilateralni projekt

tekoþ projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Slovenci in Srbi - odgovornost za skupno državo 1918-1991

Mitja Ferenc

bilateralni projekt

tekoþ projekt

Javna raba zgodovine v Sloveniji in Hrvaški - zgodovina v slovenskem in hrvaškem
javnem mnenju

Marta Verginella
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mentorstvo

neuspela prijava

Mentorstvo 2009

Danijela Trškan

mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Božo Repe

mentorstvo

tekoþ projekt

Mentorstvo 2009

Peter Štih

raziskovalni program

tekoþ projekt

Slovenska zgodovina

Božo Repe

temeljni projekt

neuspela prijava

Slovenci v zunanji politiki in diplomaciji po letu 1918

Dušan Neüak

temeljni projekt

neuspela prijava

Zunanjepolitiþni koncepti držav Srednje in Jugovzhodne Evrope v þasu od pozne
antike do novega veka

Vasko Simoniti

temeljni projekt

tekoþ projekt

Umešþenost mestnih elit na Slovenskem v regijske, družbene in gospodarske tokove
v þasu od 13. - 16.stoletja

Peter Štih

temeljni projekt

tekoþ projekt

Pravna in politiþna zgodovina žensk na Slovenskem

Marta Verginella
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