
 
 
Številka: 1-161/18-KR 
Datum: 20.6.2018 

 
 

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:  RAZISKOVALNI SODELAVEC – ASISTENT Z 
MAGISTERIJEM - M/Ž   
 
Opis del in nalog: 

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v okviru raziskovalnega projekta 
Fostering Innovaton in the Danube Region through Knowledge Engineering nad IPR 
Management 

 sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno 
raziskovalno delo na področju stroke 

 opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega 
mesta. 

 
 
Druga obvezna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za 
zasedbo:  

- znanja s področja tehnik družboslovnega raziskovanja, sklepanja strateških 
partnerstev z deležniki, 

- veščine v projektnem načrtovanju, 
- izkušnje s področja organizacije dogodkov, 
- poznavanje internetnih tehnologij, 
- izkušnje s področja načrtovanja in evalvacij strategij, 
- dobro znanje angleške strokovne terminologije. 

 
 
Zahtevana pokl./strok. izobrazba:  magister znanosti   
 
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev 
 
Vrsta zaposlitve:  skrajšan delovni čas (20 ur na teden)  
 
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 računalniška  znanja:  

 urejevalniki besedil -  osnovno 
 delo s preglednicami - osnovno   
 delo z bazami podatkov - osnovno 
 

Prednost imajo kandidati, ki:  
 izpolnjujejo pogoje za izvolitev najmanj v naziv raziskovalnega sodelavca 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 spletni strani fakultete na povezavi 
http://www.fuds.si/sl/pravilniki 

 jasno izkazujejo sposobnost in pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo. 
 

 
 
Rok za prijavo kandidatov:  26. junij 2018 
 
Način prijave kandidatov:    
Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom ter ostalimi dokazili po e-pošti na naslov 
dekanat@fuds.si  
 
Kontaktna oseba delodajalca:  Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si  
 
Datum objave :  20.6.2018  
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