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JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA 19
5000 NOVA GORICA

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC/SODELAVKA V NAZIVU ASISTENT/KA - M/Ž na področju
kvantitativnih metod v družbenih vedah

Opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, empiričnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja
študentov v študijskem procesu (do 300 ur letno)
- sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri
drugih pedagoških aktivnostih
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, še posebno na področju uporabe
kvantitativnih raziskovalnih metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno
delo na področju stroke
- ostale naloge po navodilu delodajalca, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje
delovnega mesta.
Zahtevana pokl./strok. izobrazba: univerzitetna VII.stopnja/bolonjska 2. stopnja na
področju družbenih ved ali statistike
Trajanje zaposlitve:
➢ določen čas 1 leto (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih
rezultatov)
➢ začetek dela 01.10.2019
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: da

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov:
✓ AN - angleški jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
✓ SL - slovenski jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
Zahtevana rač. znanja:
✓ Delo s statističnimi računalniškimi programi – zahtevno
✓ urejevalniki besedil - zahtevno

✓ delo s preglednicami - zahtevno
✓ delo z bazami podatkov - osnovno
Druga OBVEZNA dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:
✓ kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv asistenta in sicer po merilih FUDŠ
oziroma že ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali strožjih merilih
od meril FUDŠ. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi
Gorici so dostopna na povezavi http://www.fuds.si/sl/pravilniki
✓ metodološko znanje in izkušnje na področju uporabe zahtevnih kvantitativnih
raziskovalnih metod
Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:
✓ doktorat znanosti ali vpis na doktorski študij (v primeru vpisa na doktorski študij na
FUDŠ, stroške šolnine pokrije delodajalec)
✓ izkazana sposobnost in pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo
✓ izkazane sposobnosti za timsko delo in pripadnost.
Vsi navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni najkasneje do pričetka dela.
Od asistenta se med drugim pričakuje intenzivna vključenost v pedagoško (do 300 ur
letno) in znanstveno-raziskovalno (tudi projektno) delo na fakulteti.

Rok za prijavo kandidatov: 10.6.2019
Način prijave kandidatov:
Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom ter ostalimi dokazili preko prijavnega
obrazca, ki ga najdejo na tej povezavi.
Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Datum objave : 7.5.2019

