Obrazec – kratek opis programa usposabljanja MR

1. Raziskovalna organizacija:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
2. Ime in priimek mentorja:
Peter Trkman
3. Področje znanosti iz šifranta ARRS:
5.02.02 Poslovne vede
(opomba: poslovna informatika in poslovna logistika)
4. Kontaktni e-naslov mentorja:
peter.trkman@ef.uni-lj.si

5. Kratek opis programa usposabljanja:
Izbrani kandidat bo deloval na področju poslovne logistike, pri čemer bo pridobil konkretna znanja,
tesno povezavo s prakso in predvidoma vrhunske raziskovalne rezultate na področju obvladovanja
proizvodnih in distribucijskih sistemov ter managementa oskrbovalnih verig. Raziskovalno bo deloval
na študijah primerov domačih in mednarodnih podjetij. Poleg tega bo izbrani kandidat sodeloval tudi
pri organizaciji, izvedbi in promociji dodiplomskega in podiplomskega programa Poslovna logistika na
Ekonomski fakulteti. Skrbel bo za promocijo programov ter sodeloval pri organizaciji dogodkov in
pedagoškem procesu.
Natančnejši program usposabljanja in fokus njegovega/njenega dela bo usklajen glede na interese
izbranega raziskovalca. Ob lastni želji se lahko preusmeri bolj na področje managementa poslovnih
procesov v logističnih podjetjih. Delo mladega raziskovalca je zastavljeno izrazito interdisciplinarno in
povezuje številna področja (management poslovnih procesov, novi poslovni modeli, informatika,
logistika) in zahteva kandidata s širokim znanjem in interesi.
Izbrani kandidat bo imel možnost krajšega ali daljšega usposabljanja v tujini (po lastni izbiri, denimo
na eni od univerz s katerimi sodeluje mentor, kot so DRK Research Institute, ZDA, University of
Augsburg, Vlerick Leuven Management School; UFES, Vitoria, Brazilija; University of Liechtenstein,
WU Dunaj, Queensland University of Technology, Brisbane in druge mednarodne organizacije).
Nekaj dodatnih informacij je na https://www.academia.edu/attachments/33743386/download_file/.
Kandidati naj preverijo tudi dosedanje raziskovalno delo mentorja, ki je opisano v njegovem CV-ju na
http://uni-lj.academia.edu/PeterTrkman/CurriculumVitae. Resni kandidati naj mentorja kontaktirajo že
pred prijavo (po e-pošti). Kandidat mora do 20. junija 2014 oddati (evidenčno) prijavo za vpis na
doktorski študij na Ekonomski fakulteti (smer poslovna informatika ali poslovna logistika):
http://www.ef.uni-lj.si/doktorsko, ob izboru za delovno mesto se v program vpišejo jeseni.

