
                                                                              
 

 

 

Vključevanje humanistike je nujno za razumevanje spreminjajoče se evropske družbe in 

izzivov prihodnosti. 

Kako znanje pridobljeno s študijem humanistike in družboslovja pomembno doprinese k soočanjem 

z izzivi družbe, kot so staranje, klimatske spremembe,  digitalna varnost in integracija vseh 

družbenih različnosti? Zakaj je pomembno socialne inovacije integrirati v gospodarstvo? Kako se s 

humanističnim znanjem senzibilizirana družba bolj uspešno prilagodi novim generacijam in novim 

razmeram ?   

Dogodek je brezplačen, vendar se je predhodno potrebno prijaviti na e-naslov: noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si. 

Petek, 27. september 2019, Hiša Evropske unije, Dunajska 20, 1000 

  

10.00 – 10.15 Uvodni in pozdravni nagovori: 
dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva EU Komisije v Sloveniji  
prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani  
prof. dr. József Györkös, direktor ARRS 
dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS 

10.15 – 10.45  Osrednje predavanje: 
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani  
Izziv danes niso inovacije ali njihovo pomanjkanje, izziv danes je pozicioniranje in integracija 
družboslovnega in humanističnega znanja z ostalimi tehničnimi znanji, ki definirajo napredek 
družbe.   
Humanistika in družboslovje lahko ponudita določene rešitve in obogatita diskusijo, ko govorimo  
o proaktivnem soočanju z družbenimi izzivi, kot so: staranje in sobivanje generacij, naraščajoče 
stiske, prisotnost umetne inteligence in integracije tehnologij v družbo.  Širina družboslovja in 
humanistike ponudita poglobljen vpogled in dodata vrednost vsem, ki tudi v gospodarstvu razvijajo 
sodobne poslovne modele in so pripravljeni vključiti socialne inovacije. Kako to znanje integrirati 
in kje so primeri dobre prakse, ki so nam lahko spodbuda.  

10.45 – 11.45 Okrogla miza: Ali sta širina in znanje humanističnih ved spregledana, ko razvijamo zeleno, 
moderno in  gospodarsko uspešno Slovenijo?   
prof. dr. Rajko Muršič, Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani  
doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani   
mag. Klemen Fajmut, Group Real Estate Asset Management NLB  
izr. prof. dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani   

11.45 – 12.00  Odmor  

12.00 – 12.15  Dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS  
Izziv, koraki in predlagane rešitve EU pri vrednotenju in financiranju raziskav iz področja 
humanistike in družboslovja  
Kje so možnosti in kako do še večje vključenosti in financiranja humanistike in družboslovja? Kaj  
in kako lahko izboljšamo uspešnost prijav na razpise?    

12.15 – 12.45  Dr. Draško Veselinovič, SBRA Bruselj  
Misije - nov inštrument financiranja EU znanosti.  Ali jih sploh poznamo? Kaj raziskovalcem 
prinaša 6 evropskih misij: konkreten pregled vsebin, kriteriji in priložnosti.  
Caloros Moedas, bivši Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije je leta 2018 pozval k 
obilkovanju strategije EU, ki bo dovoljevala bolj usmerjeno in fokusirano osredotočanje na 
reševanje globalnih družbenih izzivov. Nalogo, kako strukturirati tovrstno raziskovanje je zaupal 
ekipi dr. Marianne Mazzucatto. Tako bo poleg Horizon Europe, EU razpisala še 6 »misij«. Kaj misije 
pomenijo, kako so strukturirane prijave projektov in kje se lahko vključijo slovenski raziskovalci?    
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12.45 – 14.00 Okrogla miza  
 
100 let univerze in naprej – kako za novo stoletje integrirati znanje in koncipirati izobraževalni 
proces za napredek družbe? 
Razpravljavci okrogle mize sta dekana in prodekana fakultet – ustanoviteljic Univerze v Ljubljani 
 
prof. dr. Robert Petkovšek, dekan, Teološka fakulteta UL 
prof. dr. Roman Kuhar, dekan, Filozofska fakulteta UL 
izr. prof. dr. Katja Filipčič, prodekanja, Pravna fakulteta UL 
prof. dr. Tomaž Marš, prodekan, Medicinska fakulteta UL 
 
100-letnica univerze je obletnica, ki jo lahko povežemo s pomembnim obdobjem, ki je povezan z 
napredkom slovenske družbe in znanosti. Povezanost z globalnimi raziskovalnimi institucijami, 
odličnost, dinamičnost in ambicioznost raziskovalcev pa so ponotranjene kvalitete univerze, ki se 
prenašajo na prihodnje generacije. Kakšne so te generacije? Kako jih bomo usmerali? Kako bomo 
pozicionirali in spodbujali razvoj znanstvenih disciplin in nove pristope pri študiju? Kako bodo 
institucije motivirale povezovanje, sodelovanje in tudi preplet znanj znotraj univerze? Kakšen 
pogled na prihodnost in povezanost strok izven in v okviru univerze imata dekana in prodekana 
ustanovnih članic Univerze v Ljubljani.   

14.00  Razstava 
Zaključek dogodka z otvoritvijo razstave Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, z naslovom: 
Skrito življenje podzemlja  
Razstavo bo otvoril: doc. dr. Maja Zagmajster, osrednji govorec bo: prof. dr. Emil Erjavec, dekan 
Biotehniške fakultete.   
 
Kratek opis: Podzemni živi svet je večini slabo poznan, saj se skriva v težko dostopnih večno temnih 
območjih (npr. jamah), za katere je treba uporabljati zahtevne raziskovalne tehnike. A tudi v tem 
na videz neprijaznem svetu uspešno živijo številne živalske vrste. Nekaj najzanimivejših bo 
predstavljenih na atraktivnih fotografijah, preko QR kod pa se bo mogoče podati tudi v 
poglobljeno raziskovanje podzemlja.  
 
Vljudno vabljeni.  

 
Udeležba na vseh dogodkih v okviru Evropske noči raziskovalcev, tudi v EU hiši, je brezplačna.  
Na dogodek se je potrebno prijaviti na e-naslov: noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si.  
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