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Mladi raziskovalec bo opravljal znanstveno raziskovalno delo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
V okviru raziskovalnega dela bo:
- pripravljal raziskovalno gradivo v okviru programske skupine;
- opravljal raziskovalno delo v sodelovanju s člani programske skupine;
- pripravil bo obsežnejše raziskovalno gradivo za težavnejša področja, ki zahtevajo
poglobljeno, celovito evropsko ali primerjalno obravnavo;
- vključen v raziskovalno delo, ki poteka v okviru raziskovalnih nalog, projektov ali znotraj
kateder;
- za potrebe doktorske disertacije in zunaj nje bo pripravljal raziskovalno gradivo in znanstvene
prispevke;
- predstavil dosežke raziskovalnega dela (na znanstvenih sestankih in ob drugih priložnostih);
- se v skladu z možnostmi udeleževal krajših raziskovalnih usposabljanj v tujini;
- drugo raziskovalno delo po navodilu mentorja.
Programska skupina programa Vključevanje pravnega izrazja evropskega prava v slovenski pravni
sistem, zaradi temeljnih zakonitosti prava, ne le golo prevaja ustrezne izraze, temveč s pomočjo
raziskovalnega dela izrazoslovje ustrezno primerjalno in vsebinsko ovrednoti, preizkusi vse možne
pomene in ga nato pravilno umestiti v slovenski pravni red in slovensko pravno terminologijo. Mladi
raziskovalec bo tako nudil zlasti vsebinsko podporo pri raziskovalnem delu programske skupine z
različnih raziskovalnih področij prava, še posebej s področja dogovorjene teme doktorske disertacije.
Za družine gesel ali posamična gesla z določenih področij bo mladi raziskovalec pripravljal
primerjalno gradivo, zlasti izsledke znanstvene literature, analizo uporabe v praksi (zlasti v sodni
praksi mednarodnih sodišč in v slovenski sodni praksi) ipd.
Mladi raziskovalec bo raziskovalno delo opravljal v sodelovanju s Katedro za delovno in socialno
pravo, katere član je mentor mlademu raziskovalcu, sodeloval pa bo tudi na drugih pravnih področjih
in s člani drugih kateder. Poleg raziskovalnega dela, potrebnega za svojo doktorsko disertacijo, bo
mladi raziskovalec vpet v različne raziskovalne naloge in projekte in bo pripravljal prispevke za
znanstvene članke in znanstvene razprave.

