Obrazec – kratek opis programa usposabljanja MR 2015

1. Raziskovalna organizacija:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
2. Ime in priimek mentorja:
Danica Fink Hafner
3. Področje znanosti iz šifranta ARRS:
5.06 Politične vede
4. Kontaktni e-naslov mentorja:
danica.fink-hafner@fdv.uni-lj.si

5. Kratek opis programa usposabljanja:
Mlada raziskovalka/mladi raziskovalec (v nadaljevanju MR) se bo vključila/vključil v raziskovalno delo
v Centru za politološke raziskave (CPR), in sicer na presečišču analize politik, interesnih skupin in
mnogoravenske vladavine v političnem sistemu EU.
Od MR se pričakuje predznanje na področju analize politik ter ustrezno predznanje in dopolnjevanje
znanja na področju kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod in tehnik v času doktorskega
usposabljanja. Aktivno znanje angleščine je potrebno za neposredno takojšnjo vključitev v
mednarodno znanstveno sodelovanje. Od MR se pričakuje sposobnost timskega dela, samostojnega
dela, samoiniciativnost, interes po nenehnem pridobivanju novega znanja in usposabljanja na
področju.
Znanstveno raziskovalno delo bo zajemalo:
- Sodelovanje s člani CPR in vključevanje v mednarodno sodelovanje CPR;
- Pregled in primerjalno analizo domače in tuje literature na navedenem raziskovalnem
področju;
- Teoretsko delo in empirično delo za opisano področje (zbiranje podatkov, sodelovanje pri
oblikovanju podatkovnih baz, sodelovanje pri analizi in interpretaciji rezultatov);
- Uspešno pravočasno opravljanje študijskih obveznosti na ustreznem doktorskem študijskem
programu,
- Pisanje in objavljanje člankov (samostojno ter v soavtorstvu) v mednarodno priznanih
znanstvenih revijah;
- Sodelovanje pri pisanju in objavljanju zbornikov in monografij CPR;
- Aktivna udeležba na mednarodnih znanstvenih konferencah in strokovnih posvetih z
odločevalci in nevladnimi deležniki v organizaciji CPR;
- Aktivno sodelovanje na sestankih mednarodnih projektnih skupin, v katerih sodelujejo člani
CPR;
- Sodelovanje v aktivnostih Centra za politološke raziskave: sodelovanje pri organizaciji ter
vsebinski pripravi strokovnih posvetov, okroglih miz, konferenc ipd.
- Sodelovanje v aktivnostih Katedre za analizo politik in javno upravo vključno z občasnim
sodelovanjem v pedagoškem procesu (npr. predstavitev aktualnih raziskovalnih rezultatov).
Raziskovalno delo bo potekalo v okviru raziskovalnega programa Politološke raziskave ter v okviru
projektov, usmerjenih v analizo politik ter preučevanje interesnih skupin oziroma civilne družbe.

