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Predgovor
Ker je raziskovalno delo na vseh področij, ki se združujejo pod skupno streho Filozofske fakultete, temelj
kvalitetnega pedagoškega dela, je Znanstvenoraziskovalni inštitut ena tistih fakultetnih organizacijskih
enot, ki je za delovanje fakultete ključnega pomena. Ko se je Filozofska fakulteta za organizacijo svojega
raziskovalnega dela odločila ustanoviti inštitut, je ta že na začetku svojega delovanja skušal v svoje
delovanje vključiti vse stroke in discipline Filozofske fakultete. Tako je tudi danes, ko s segmentom
raziskovalnih programov pokriva vsa področja, ob tem pa skrbi tudi za projektno delo in vse drugo
raznorodno raziskovalno delo, ki se v zadnjih letih odpira v evropski raziskovalni prostor.
Za preteklo leto ugotavljamo, da smo bili raziskovalci pri širitvi našega raziskovalnega dele izjemno
uspešni, predvsem ko gre za nacionalne raziskovalne sheme, hkrati pa tudi letos ugotavljamo, da pri
evropskih raziskovalnih shemah teh še nismo zares vzeli za svoje. Zato bo ena od ključnih nalog v
prihodnje morala biti posvečena prav načrtnemu usmerjanju v prijave evropskih projektov v okviru novega
evropskega programa Obzorja 2020. Gre za popolnoma nov okvirni program EU za raziskave in inovacije
2014—2020. Program prvič združuje raziskovalne programe EU, ki so sedaj potekali v različnih okvirih (7.
okvirni programa za raziskave, prispevek EU k Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologije EIT,
inovacijske vsebine sedanjega okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost CIP), v en sam celovit
program za znanost, raziskave in inovacije ter sledi strategiji Evropa 2020 za povečanje vlaganj v znanje
in inovativnost. V svojem delovanju zasleduje tri cilje: doseganje vodilne vloge EU v znanosti, inovativnost
in odzivnost na družbene izzive.
Leto 2011 je bilo za inštitut prelomno z zelo različnih vidikov. Konec leta 2010 se je upokojila dolgoletna
vodja službe, Jadranka Šumi, začeli so se prvi pogovori o novem evropskem programu Obzorja 2020,
poglabljati se je začela gospodarska in politična kriza. Lahko najdemo še veliko vzrokov, ki posredno in
neposredno vplivajo na raziskovalno delo v Sloveniji, predvsem s stališča financiranja. Za zdaj imamo
temelj še trden in našo dejavnost uspešno gradimo in razvijamo. Če bomo na današnjo situacijo gledali kot
na problem, bomo zašli v slepo ulico, v ulico zapiranja, oddaljevanja drug od drugega in nazadovanja, če
pa jo bomo sprejeli kot izziv, kot priložnost, bomo s tem aktivno vstopili v reševanje nastalih družbenih
problemov, kar je naša naloga in naša družbena odgovornost.

Andrej Prosen
vodja strokovne službe ZIFF

Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc
prodekan za področje znanstvenoraziskovalnega dela
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1 Raziskovalna dejavnost
Raziskovalna dejavnost v okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF (ZIFF) zajema širok spekter shem,
od raziskovalnih programov, različnih tipov projektov do raziskovalne dejavnosti, ki nima klasične oblike
projektnega dela, a nudi infrastrukturno podporo raziskovalnemu delu. Pogosta delitev, ki je tudi osnovna
delitev predstavitve raziskovalne dejavnosti ZIFF-a, je delitev projektov na projekte nacionalne in
mednarodne sheme. V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posamezne raziskovalne sheme, ki so
potekale v preteklem letu, skupaj z nekaterimi statističnimi in finančnimi podatki. Za celosten vpogled v
raziskovalno dejavnost v letu 2011 pa najprej združeno predstavljamo celotno raziskovalno delo v
številkah in grafih.
Da bi se izognili morebitnim nejasnostim, naj že v začetku pojasnimo uporabo termina projekt. Beseda
projekt se v poročilu navaja za vsakršno raziskovalno dejavnost ne glede na vsebino, dolžino trajanja,
način izvajanja ali višino financiranja. Razlog za to izhaja iz operativnega vodenja projektov, saj ima
vsaka raziskovalna dejavnost skoraj identične postopke administrativnega in finančnega upravljanja.

TEKOČI PROJEKTI 2011

V letu 2011 se je na ZIFF-u vodilo 153 projektov, kar je največ v zadnjem triletnem obdobju. Po številu so
prevladovali temeljni in aplikativni projekti (51), sledijo bilateralni projekti (25) in raziskovalni programi
(20). Raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in podoktorski projekti ter ciljnoraziskovalni projekti so
predstavljali 54 % vseh tekočih projektov. V primerjavi z letom 2010 je zaznati rahel porast tudi pri
evropskih projektih in projektih bilateralnega sodelovanja.
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Na vseh programih in projektih je v letu 2011 sodelovalo 347 raziskovalk in raziskovalcev, tj. 30
raziskovalcev več kot v letu 2010; obračunanih je bilo 100.649 raziskovalnih ur oz. 59,21 FTE (full-time
employment equivalent). 63 raziskovalcev je bilo zaposlenih samo za raziskovalno delo, ostali so bili
pedagoški delavci, ki so raziskovalno delo opravljali v okviru dodatne zaposlitve.
Preglednica 1: Razporeditev FTE po oddelkih / organizacijskih enotah Fakultete
FTE
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

0,28

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

1,16

Oddelek za arheologijo

3,81

Oddelek za azijske in afriške študije

1,90

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

1,75

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

4,40

Oddelek za filozofijo

7,54

Oddelek za geografijo

4,03

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

0,45

Oddelek za klasično filologijo

1,07

Oddelek za muzikologijo

2,32

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

1,72

Oddelek za prevajalstvo

4,70

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

0,21

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

0,58

Oddelek za psihologijo

5,09

Oddelek za romanske jezike in književnosti

1,66

Oddelek za slavistiko

0,93

Oddelek za slovenistiko

3,02

Oddelek za sociologijo

3,26

Oddelek za umetnostno zgodovino

2,14

Oddelek za zgodovino

7,19

SKUPAJ

59,21
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Preglednica 2: Razporeditev FTE po tipih projektov
FTE
raziskovalni program

28,86

TAP + projekti ESF in ERC

25,61

ciljnoraziskovalni projekt

1,69

EU projekti

2,66

raziskovalne študije, strukturni skladi

0,40

SKUPAJ

59,21

PRIJAVE IN USPEŠNOST PRIJAV PROJEKTOV 2011
V letu 2011 je bilo na ZIFF-u oddanih 173 prijav, 20 prijav več kot v letu 2010. V grafih uspešnosti prijav
je status prijav ažuriran na dan 25. 2. 2012.
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Največje število prijav je bilo oddanih za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, pri čemer so
prevladovale prijave za temeljne projekte. Uspešnost teh prijav še ni znana, končni rezultati naj bi po bili
po časovnici ARRS objavljeni konec novembra.

V letu 2011 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost objavila razpis Ciljnega raziskovalnega programa
"Zagotovimo.si hrano za jutri". Namen razpisa je bil izbor raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in
vladnemu sektorju, povezanemu z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju
javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega
kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem
njihovega izvajanja. Zaradi specifičnosti vsebin in težišč razpisa se je na razpis odzvalo manj raziskovalcev
kot preteklo leto. Vse tri prijave je pripravil Oddelek za geografijo, dve prijavi za sodelovanje v projektu
in eno koordinatorsko prijavo. Uspešnost prijav CRP je bila tretjinska.
V preteklem letu je bilo manj prijav na mednarodne projekte. Deloma gre iskati razloge v tem, da so
prijave na mednarodne projekte obsežnejše, vključujejo sodelovanje mednarodnega konzorcija, pripraviti
jih je potrebno bolj strukturirano, kar zahteva večji začetni časovni vložek.
Za prijave 7. okvirnega programa je ARRS objavila »Javni poziv prijaviteljem projektov 7. Okvirnega
programa EU za vložitev zahtevkov za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave
projekta«, vendar je v letu 2011 zmanjšala sredstva za izplačilo zahtevka za koordinatorstvo konzorcija s
4.000,00 na 2.500,00 EUR. Za partnersko sodelovanje ostaja izplačilo sredstev v višini 1.000 EUR. Nekatere
prijave še vedno odhajajo iz hiše mimo Inštituta, zato natančnih podatkov o vseh prijavah žal nimamo. Za
prijave izvemo prav preko zahtevkov za izplačilo priprav in prijav projektov 7. OP, ko se na nas obrnejo
prijavitelji v želji po njihovi realizaciji. Ker tak način dela predstavlja v upravljanju mednarodnih
projektov veliko težavo, bo potrebno najti mehanizme, s katerimi bomo zagotovili sodelovanje ZIFF-a od
samega začetka prijavljanja tovrstnih projektov.
V preteklem letu je ARRS uvedel komplementarno nacionalno shemo za mednarodne projekte, ki so bili
dobro ocenjeni, vendar se niso uspeli uvrstiti na seznam financiranih. V letu 2011 je bila oddana prijava na
7. okvirni program, program Ideje, na »ERC Advanced grants«, ki je prejela oceno 5,76 točk od skupno 8
točk. Projekt je bil po ocenjevanju prijavljen na komplementarno shemo ARRS in bo v prilagojeni obliki
morda financiran od leta 2012 dalje.
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Številni razpisi mednarodnih dvostranskih sporazumov znanstvenega in tehnološkega sodelovanja z
mnogimi državami skozi celo leto nudijo vrsto priložnosti za tovrstno udejstvovanje. Uspešnost prijav te
nacionalne sheme je relativno visoka, odobrenih je dobra tretjina prijav, pričakujemo pa, da se bo delež
še povečal in tako približal lanskemu (pribl. 50 %).
Med bolj uspešne prijave v letu 2011 sodijo tudi prijave časovno krajših projektov, raziskovalnih študij,
recenzij in evalvatorskih mnenj. Z 71,43 odstotki uspešnosti so visoko na prvem mestu po uspešnosti.
Število prijav za mentorstva se je v primerjavi z letom 2010 močno povečalo (za tretjino), a se je hkrati
zmanjšala njihova uspešnost. Leta 2009 je bilo izbranih 9 mentorjev, v 2010 7, v 2011 pa zgolj 4 mentorji.
V kategorijo ostalo so vključene prijave za sofinanciranje znanstvenih sestankov, znanstvenih monografij,
in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju. Uspešnost je različna po posameznih vrstah prijav.
Vse prijave znanstvenih monografij in delovanj v mednarodnih združenjih so bile odobrene, polovični
izkupiček prijav so zabeležili znanstveni sestanki, prijavljeni za sofinanciranje ARRS.
Pregled aktivnosti pri izvajanju programskega in projektnega dela, prijavah projektov in njihovi uspešnosti
v letu 2011 po oddelkih je k poročilu priložen kot priloga.
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1.1

Nacionalne sheme

1.1.1 Raziskovalni programi
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je nosilna raziskovalna organizacija pri šestnajstih raziskovalnih
programih, v štirih raziskovalnih programih pa je soizvajalka. V raziskovalne programe, ki predstavljajo
javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, je vključeno največ raziskovalcev Filozofske fakultete, v
letu 2011 je v njih sodelovalo 264 raziskovalcev in raziskovalk, kar je 24 raziskovalcev več kot leta 2009.
Preglednica 3: Pregled raziskovalnih programom v 2011
ŠT.

CR

1
2
3
4
5
6
7
8

B
A
B
B
A
B
B
B

ŠIFRA
PROG.
P6-0252
P6-0235
P6-0199
P6-0187
P6-0239
P6-0265
P6-0194
P5-0062

9

C

P5-0110

10

B

P5-0174

11

B

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

12

B

P6-0215

13

B

P6-0218

14
15
16

A
C
C

P6-0243
P6-0247
P5-0361

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave
Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in
diahroni vidiki
Jeziki in kulture Azije in Afrike
Arheologija
Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

17
18

B
D

P2-0214
P3-0338

19

B

P6-0282

20

B

P6-0004

NASLOV

S. Žižek
B. Repe
M. Klemenčič
B. Jezernik
T. Virk
M. Miladinovič Zalaznik
R. Rizman
M. Zupančič

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.13
01.01.09-31.12.14

URE
2011
7140
6970
1948
2118
2550
1888
2288
1579

J. Musek

01.01.09-31.12.13

2558

J. Kalin

01.01.09-31.12.12

2288

NOSILEC

Filozofske raziskave
Slovenska zgodovina
Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana
Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu
Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave
Medkulturne literarnovedne študije
Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije
Uporabna razvojna psihologija
Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski
perspektivi
Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za
trajnostni razvoj, razvoj človeških virov in socialno kohezivno
družbo

SOIZVAJALCI
Računalniški vid
Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni
Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave
materialne kulture na Slovenskem)
Raziskave slovenske glasbene preteklosti

TRAJANJE

D. Plut

01.01.09-31.12.12

2550

V. Gorjanc

01.01.09-31.12.14

4428

M. Ožbot

01.01.09-31.12.12

3400

M. Lavrač
M. Budja
M. Žumer

01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.12
01.01.09-31.12.12

2230
2025
2025

J. Maver (F. Solina)
G. Repovš (S. Podnar)

01.01.09-31.12.14
01.01.09-31.12.12

340
170

K. Mahnič (M. Žvanut)

01.01.09-31.12.12

220

M. Barbo(V.Snoj)

01.01.09-31.12.14

680

S programskim delom povezane obvestila in aktivnosti v letu 2011:
-

marec 2011: poročila za raziskovalne projekte in programe za leto 2010
april 2011: poziv raziskovalnim organizacijam za predložitev podatkov o vpetosti članov
programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS
november 2011: podaljšanje obdobja financiranja raziskovalnih programov

V novembru 2011 je Znanstveni svet ARRS sprejel sklep, da se 3-, 4- in 5-letnim raziskovalnim programom
podaljša obdobje financiranja za eno leto. Letni obseg raziskovalnega programa pri tem ostaja
nespremenjen. Na Filozofski fakulteti se je s tem za eno leto podaljšalo financiranje štirim programom.

1.1.2 Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v letu 2011 na Filozofski fakulteti vodilo 31 temeljnih in
aplikativnih projektov, kjer Filozofska fakulteta nastopa kot nosilka projekta, in 20 projektov, v katerih
Fakulteta sodeluje kot partnerka z drugimi raziskovalnimi organizacijami nosilkami projektov. Med
projekti prevladujejo temeljni raziskovalni projekti (46), število aplikativnih projektov je 5. Izjemna
uspešnost prijav TAP leta 2010 za financiranje v letu 2011 je pomenila, da se je s prvim julijem pričelo
izvajati 30 novih projektov, 13 koodinatorskih, 16 partnerskih in 1 podoktorski. S tem se je število FTE na
projektih TAP več kot podvojilo, in sicer z 10,29 na 24,09 FTE.
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Preglednica 4: Pregled raziskovalnih projektov v 2011
ŠT.

CR

ŠIFRA
PROG.

1

A

L6-0552

2

C

J6-0524

3

B

J6-0622

4

A

J6-0430

5

B

J6-0374

6

A

J5-0165

7

A

J7-0474

8

B

J5-2038

9

B

J5-2074

10

B

J5-2233

11
12
13
14

B
B
A
A

J6-2009
J6-2192
J6-2226
J6-2255

15

B

J6-2273

16

C

J6-3622

17

B

J6-3610

18

B

J6-3603

19

B

J6-4085

20

B

J6-4087

21

B

J5-4054

22

C

J6-4081

23

A

J6-4201

24
25

C
B

J6-4007
J6-4088

26

A

J5-4075

27
28
29

B
A
C

J6-4210
J7-4175
J5-4155

30

B

J6-4257

31

B

J6-4016

32

B

Z6-3661

33

B

Z6-3668

34

B

Z6-4163

NASLOV

NOSILEC

Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske
zavesti
Absolutno datiranje pozne bronaste in starejše železne dobe na
Slovenskem
Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na
Slovenskem
Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in
gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih
konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire
Osebnost, kognicija in psihično blagostanje
Novo poročilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah - 30 let po
Lyotardovi analizi
Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja
Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za
številčnejšo prisotnost žensk v politiki
Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in
zgodnje pismenosti
Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave
Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
Filozofska relevantnost smrti in umiranja
Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih
Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem
prostoru: preteklost, sedanjost in prihodnost
Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji
Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19.
stoletju: od 1794 do 1872
Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med
tradicijo in inovacijo
Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije,
paleogospodarstva in okolje
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi
Alpami v predmodernih obdobjih
Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni
korelati in biološki temelji.
Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika
Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom,
nemškim idealizmom in sodobnostjo
Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem
Slovenska glasbena dela po 1918
Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov
v politiki
Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah
Struktura praznine
Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih
Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske
nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe:
primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki
Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po
zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji
PODOKTORSKI PROJEKTI
Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov
pri ustvarjanju lokalnosti
Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih
leksikonov s pomočjo primerljivih korpusov
"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in
razredni boj (1945-1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem
kontekstu

TRAJANJE

URE
2011

K. Vidmar Horvat

01.02.08-31.01.11

140

B. Teržan

01.02.08-31.01.11

129

M. Kemperl

01.02.08-31.01.11

87

P. Štih

01.02.08-31.01.11

166

M. Mencej

01.02.08-31.01.11

147

J. Musek

01.02.08-31.01.11

146

M. Dolar

01.02.08-31.01.11

147

M. Zupančič

01.05.09-30.04.12

1068

M. Antić Gaber

01.05.09-30.04.12

1040

U. Fekonja Peklaj

01.05.09-30.04.12

953

Š. Vintar
M. Verginella
M. Milčinski
M. Marinčič

01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12
01.05.09-30.04.12

1000
1046
1327
1327

R. Muršič

01.05.09-30.04.12

1180

V. Gorjanc

01.05.10-30.04.13

1606

L. Stefanija

01.05.10-30.04.13

1552

J. Hoefler

01.05.10-30.04.13

664

Mihael Budja

01.07.11-30.06.14

1284

Peter Štih

01.07.11-30.06.14

620

Janek Musek

01.07.11-30.06.14

367

Špela Vintar

01.07.11-30.06.14

1055

Slavoj Žižek

01.07.11-30.06.14

1447

Božidar Jezernik
Leon Stefanija

01.07.11-30.06.14
01.07.11-30.06.14

465
1284

Milica Antić Gaber

01.07.11-30.06.14

512

Bojan Baskar
Mladen Dolar
Maja Žumer

01.07.11-30.06.14
01.07.11-30.06.14
01.07.11-30.06.14

1020
670
533

Ksenija Vidmar Horvat

01.07.11-30.06.14

1520

Dušan Plut

01.07.11-30.06.14

1110

M. Kozorog

01.05.10-30.04.12

1700

D. Fišer

01.05.10-30.04.12

1700

D. Movrin

01.07.11-30.06.13

850

01.02.08-31.01.11

12

01.05.09-30.04.12

113

R. Masten (M. Tušak)

01.05.09-30.04.12

133

B. Repe (D. Guštin)

01.05.09-30.04.12

113

V. Gorjanc (N. Logar
Berginc)

01.07.11-30.06.13

110

V. Smole (J. Škofic)

01.07.11-30.06.13

321

SOIZVAJALCI
35

A

J6-0838

Jeziki in ekonomija

36

B

J5-2166

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

37

B

L5-2051

38

B

L6-2309

39

B

L6-4193

40

B

L6-4042

D. J. Limon (S.
Lukanovič Novak)
S. Krašovec Jelenc (V.
Hlebec)

Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po
poškodbi
Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje
zadeve leta 1990
Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model
za sistematizacijo tehnologij
Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična
predstavitev
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41

B

J6-4015

42

B

J6-4095

43

B

J6-4329

44

A

J5-4281

45

B

J5-4080

46

B

J5-4230

47

B

J6-4127

48

B

J6-4245

49

C

J2-4180

50

B

J6-4104

51

B

J6-4138

52

C

J6-4310

53

B

J6-4234

54

A

J6-4132

Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj
Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na
ozemlju Slovenije
Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk
Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in
potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu
Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji
Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična
dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti
Problemi aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki
Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in
prostorska analiza z GIS
Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij
stavb in opreme
Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija
Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja)
Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o
slovenskih pokrajinah
Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja,
rešitve
Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi
materialne kulture.
Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja
1800-1991

P. Javrh (J. Kolenc)

01.07.11-30.06.14

151

L. Teržan (J. Dular)

01.07.11-30.06.14

161

M. Verginella (O.
Luthar)

01.07.11-30.06.14

642

A. Podlesek (A. Istenič
Starčič)

01.07.11-30.06.14

170

S. Kump (V. Hlebec)

01.07.11-30.06.14

150

S. Dolenc (R. Salecl)

01.07.11-30.06.14

480

Z. Kobe (A. Erjavec)

01.07.11-30.06.14

321

M. Hladnik (M. Juvan)

01.07.11-30.06.14

362

M. Polič (P. Fajfar)

01.07.11-30.06.14

85

J. Mlinar (M. Kosi)

01.07.11-30.06.14

85

T. Resnik Planinc (M.
Urbanc)

01.07.11-30.06.14

340

J. Hudales (J. Fikfak)

01.07.11-30.06.14

460

D. Mlekuž (J. Mlekuž)

01.07.11-30.06.14

280

J. Cvirn (M. Zajc)

01.07.11-30.06.14

155

1.1.3 Projekti ESF in ERC
V letu 2011 je ARRS pričela s sofinanciranjem projektov shem ESF in ERC. Pogoj za sofinanciranje je, da
recenzija pri prijavah s slovenskim nosilcem mednarodnega projekta preseže prag za možno sofinanciranje
(threshold), projekt pa v evalvacijskem postopku ni izbran za sofinanciranje pri Evropski komisiji ali ESF. V
teh primerih lahko Agencija prevzame sofinanciranje v obsegu, ki ga predlaga njen Znanstveni svet in
potrdi Upravni odbor.
Neuspešna prijava projekta akad. prof. dr. Ljubinke Teržan na mednarodnem razpisu je v nekoliko
spremenjeni obliki pridobila sredstva za izpeljavo projekta v okviru nacionalnih sredstev.
Preglednica 5: Pregled projektov ESF in ERC v 2011
ŠT.

CR

1

C

ŠIFRA
PROG.
1000-11260004
(N6-0004)

NASLOV

NOSILEC

TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med
Alpami in Panonsko nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š.

L. Teržan

TRAJANJE
01.02.11-31.01.14

URE
2011
2574

1.1.4 Ciljni raziskovalni projekti
Ciljni raziskovalni program predstavlja posebno obliko znanstvenoraziskovalnega programa, s katerim želi
ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi
naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k
izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.
V letu 2010 se je izvajalo 8 projektov, od katerih so naši raziskovalci in raziskovalke vodili 2 projekta,
sodelovali pa v šestih. Ciljni raziskovalni projekti so aplikativne narave. Poleg prispevka Agencije za
raziskovalno dejavnost se morajo v financiranje vključiti tudi ministrstva RS in/ali druge vladne službe, ki
so uporabniki rezultatov raziskav ciljnih raziskovalnih projektov. Razmerje med vsoto financiranja ARRS-ja
in ministrstev je bilo v preteklem letu 1 : 0,99.

- 10 -

Letno poročilo 2011

Preglednica 6: Pregled ciljnoraziskovalnih projektov v 2011
ŠT.

CR

ŠIFRA
PROJ.

1

B

V1-1088

2

B

V5-1014

3

A

V4-1063

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

4

B

V5-1027

Odnos do znanja v družbi znanja
Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske
klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in
mladostnikov

NASLOV
Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna
priložnost Slovenije
Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju
SOIZVAJALCI

5

B

V5-1026

6

B

V5-1029

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula

7
8

B
B

V7-1118
V4-1148

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji
Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

NOSILEC

TRAJANJE

URE
2011

M. Špes

01.10.10-30.09.12

300

I. Potočnik Slavič

01.10.10-30.09.12

208

01.10.10-30.09.12

66

01.10.10-30.09.12

0

01.10.10-30.09.12

192

B. Lampič (R. Slabe
Erker)
M. Zupančič (A. Gril)
L. Marjanovič Umek (M.
Valenčič Zuljan)
E. Dolar Bahovec (M.
Cencič)
B. Lampič (Č. Rozman)
B. Lampič (A. Udovč)

01.10.10-30.09.12

55

01.10.11-30.09.13
01.10.11-30.09.13

103
116

1.1.5 Mentorstva in mladi raziskovalci
Eden od instrumentov znanstvene politike Javne agencije za raziskovalno dejavnost je financiranje
podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev. Program uspešno poteka od
leta 1985 in je prispeval k dvigu raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin.
Primerjalno je bilo v letu 2011 za mentorstvo v letu 2012 oddano 7 prijav več kot v preteklem letu, skupaj
19. Odstotek uspešnosti je padel na dobro petino oddanih vlog. Razlog je tudi v zmanjšanju financiranja
mladih raziskovalcev, prav tako pa se izkazuje, da je bila v preteklem letu celotan univerza v razmerju do
inštitutov pri pridobivanju mladih raziskovalcev manj uspešna.
Razpis za zasedbo prostih mest pri izbranih mentorjih bo potekal v letu 2012.
Preglednica 7: Pregled izbranih mentorjev za leto 2012
RAZISKOVALNO PODROČJE

MENTOR

ODDELEK

6.04.00 Etnologija

Božidar Jezernik

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

5.13.00 Informacijska znanost
in bibliotekarstvo

Maja Žumer

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo

6.06.00 Kulturologija;
5.03.00 Sociologija
6.06.00 Kulturologija

Josip-Rastko
Močnik
Jana Rošker

Oddelek za sociologijo
Oddelek za azijske in afriške študije

V letu 2010 je bila oddana 1 prijava za MR iz Gospodarstva, ki je bila in bo financirana v letu 2011.
Za leto 2011 smo prejeli odobrenih 7 mentorstev, tako je bilo izbranih v letu 2011 na javnem razpisu 7
novih mladih raziskovalcev.
Preglednica 8: Pregled izbranih mladih raziskovalcev za leto 2011
ARRS ŠIFRA
MENTORJA

MENTOR

MLADI RAZISKOVALEC

17893
6252
14359
14681
13955
12243
15861

Grega Repovš
Mihael Budja
Mirjam Mencej
Vojko Gorjanc
Nike Kocijančič Pokorn
Matjaž Barbo
Matej Klemenčič

Martina Starc
Marko Sraka
Ana Beno
Rok Chitrakar
Urban Šrimpf
Vesna Venišnik
Katra Jerman

V letu 2011 se je začel odvijati tudi program sodelovanja pri izvedbi raziskovalnega dela mlade
raziskovalke Petre Vojaković z Oddelka za arheologijo. V ta namen je FF podpisala pogodbo o sodelovanju
s podjetjem Arhej d.o.o., ki je izvajalec aktivnosti, izr. dr. Predrag Novaković pa je razvojni mentor
mlade raziskovalke na programu. Sofinancer programa je Tehnološka agencije Slovenije. V veliko veselje
nam je, da lahko naše raziskovalce usposobimo za raziskave, ki bodo imele učinek tudi v gospodarstvu,
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zato bomo tovrstne prijav spodbujali in usmerjali.
Preglednica 9: Pregled MR iz gospodarstva 2011
ŠT.

ŠIFRA
PROJ.

1

101/2011

NASLOV
ESS MR iz gospodarstva: Petra Vojaković

NOSILEC

TRAJANJE

razvojni mentor P. Novakovič
raziskovani mentor L. Teržan

01.02.11-31.08.13

V letu 2011 se je na Filozofski fakulteti usposabljalo 45 mladih raziskovalcev, od teh jih je deset že
zaključilo usposabljanje.
Preglednica 10: Razporeditev mladih raziskovalcev po oddelkih 2011
št. MR
Oddelek za arheologijo

1

Oddelek za azijske in afriške študije

1

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

3

Oddelek za filozofijo

3

Oddelek za klasično filologijo

1

Oddelek za muzikologijo

3

Oddelek za prevajalstvo

6

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

1

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

1

Oddelek za psihologijo

7

Oddelek za romanske jezike in književnosti

1

Oddelek za slovenistiko

1

Oddelek za sociologijo

2

Oddelek za umetnostno zgodovino

3

Oddelek za zgodovino

6

SKUPAJ

5

45

1.1.6 Bilateralni projekti in delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju
Število bilateralnih projektov se zadnje tri leta povečuje tako po številu prijav, številu odobrenih
projektih kot tudi številu držav, s katerimi sodeluje Filozofska fakulteta. Zgolj v prvi polovici letošnjega
leta je bilo oddanih 20 prijav bilateralnega sodelovanja, kar je enako celoletnemu številu prijav v
preteklem letu.
Mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje Filozofske fakultete se je v letu 2011 v okviru sheme
bilateralnega sodelovanja pod finančnim okriljem ARRS-ja izvajalo s 16 državami. Po tri dvostranske
pogodbe so bile sklenjene z Združenimi državami Amerike, po dve pa z Republiko Srbijo, Francijo, Rusijo,
Japonsko, Avstrijo in Češko. Financiranje bilateralnih projektov temelji na povračilu stroškov gostovanj
tujih oz. domačih raziskovalcev. V letu 2011 je skupna vsota refundacij znašala 29.938,92 EUR.
Preglednica 11: Pregled bilateralnega sodelovanja v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

NASLOV

1

BI-AT/11-12-009

2

BI-AT/11-12/016

3

BI-BE/11-12-V-005

4

BI-BA/10-11-017

BILAT.SLOV-BIH Poučevanje italijanščine v BIH in v Sloveniji: od stavkov do besedil

M. Ožbot

5

BI-BG/11-12-005

BILAT.SLOV-BOLGARIJA Elektronska podatkovna baza ter primerjalne in kontranstivne raziskave
slovenskih in bolgarskih narečij

V. Smole

BILAT.SLOV-AVSTRIJA Predstave o odraslosti in osamosvajanje na prehodu v odraslost v Avstriji in
Sloveniji
BILAT.SLOV-AVSTRIJA Vplivi angleške književnosti v habsburškem kulturnem kontekstu v slovenskih
in avstrijskih deželah
BILAT.SLOV-BELGIJA Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo
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M. Zupančič
I. Maver
I. Potočnik Slavič
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6

BI-CZ/10-11-011

BILAT.SLOV-ČEŠKA Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske Istre in osrednje
Moravske

7

BI-CZ/10-11-016

BILAT.SLOV-ČEŠKA Predstavitev in evalvacija znanstvenega dela

8

BI-FI/11-12-008

BILAT.SLOV-FINSKA Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in transkulturno
raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

9

BI-FI/11-12-006

BILAT.SLOV-FINSKA Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem

BI-FR/10-11PROTEUS-015
BI-FR/11-12PROTEUS-001

BILAT.SLOV-FRANCIJA Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov: vzporedni korpus in
wordnetu
BILAT.SLOV-FRANCIJA Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega gorskega sveta: primer
Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline Kamniške Bistrice (Kamniško – Savinjske Alpe)
BILAT.SLOV-HRVAŠKA Javna raba zgodovine v Sloveniji in Hrvaški - zgodovina v slovenskem in
hrvaškem javnem mnenju

10
11

D. Ogrin
A. Šauperl
K. Vidmar Horvat
V. Gorjanc
M. Schlamberger
Brezar
I. Mrak

12

BI-HR/10-11-026

13

BI-JP/09-11-003

BILAT.SLOV-JAPONSKA Socialna inkluzija otrok z okvarami vida v različnih kulturnih okoljih

D. Kobal Grum

14

BI-JP/11-13-007

BILAT.SLOV-JAPONSKA Sociolingvistična slika bivše Jugoslavije danes

V. Požgaj Hadži

15

BI-MK/10-11-004

BILAT.SLOV-MAKEDONIJA Vzorci in dileme kulturnih identitet "med Evropo in Azijo". Etnografske
analize in primerjave predstavljanja prostora v Makedoniji in Sloveniji.

Z. Šmitek

16

BI-NO/11-12-008

BILAT.SLOV-NORVEŠKA Analiza in razvoj družine modelov FZBZ

M. Žumer

17

BI-PR/10-11-005

BILAT.SLOV-PORTUGALSKA Kontrastivni pristopi pri analizi slovenskega in portugalskega jezika

J. Markič

18

BI-RU/10-11-012

BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina - Slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave

A. Derganc

19

BI-RU/10-11-008

BILAT.SLOV-RUSIJA Vzajemni prelomi kulturnih stereotipov v kontekstu slovanskih kultur (Slovenija Rusija)

M. Javornik

20

BI-SR/10-11-007

BILAT.SLOV-SRBIJA Slovenci in Srbi - odgovornost za skupno državo 1918-1991

M. Ferenc

21

BI-SR/10-11-026

22

BI-TR/11-13-004

23

BI-US/09-12-025

BILAT.SLO-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij

24

BI-US/11-12-022

BILAT.SLOV-ZDA Razvoj osebnosti pri normativnih otrocih in otrocih s posebnimi potrebami

M. Zupančič

25

BI-US/11-12-027

BILAT.SLOV-ZDA Socialni in prostorski kapital narodnih manjšin v Sloveniji in sosedstvu

J. Zupančič

BILAT.SLOV-SRBIJA Strategije formalnega učenja tujih jezikov v Sloveniji in Srbiji: jezikovna politika in
jezikovna stvarnost
BILAT.SLOV-TURČIJA Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v angleščini v Sloveniji
in Turčiji

M. Verginella

V. Požgaj Hadži
I. Maver
M. Žumer

Delovanje v mednarodnem znanstvenem združenju je po načinu financiranja podobno bilateralnim
projektom, saj se prijaviteljenim raziskovalcem, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike,
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generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj povrnejo stroški
poti. Vseh pet prijav, oddanih 2011, je bilo odobrenih.
Predmet istega razpisa so tudi nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije
predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj. Za ta sredstva sta kandidirala 2
raziskovalca in bila uspešna.
Preglednica 12: Pregled delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

MU-ZDR/11-1-B2-028

2

NASLOV

NOSILEC

TRAJANJE

Tradicional Cosmmology Society - Edinbourgh, Velika Britanija

M. Mencej

08.04.11- 10.04.11

MU-ZDR/11-1-B2-006

Comite international de paleographie latine

N. Golob

16.4.2011

3

MU-ZDR/11-1-B2-048

Mednarodna komisija za knjižne jezike pri MSK, Praga, Češka

V. Gorjanc

26.05.11 - 28.05.11

4

MU-ZDR/11-1-B2-023

International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES) (Perth,
Avstralija)

R. Muršič

05.07.11 - 09.07.11

5

MU-ZDR/11-1-B2-018

International Council for Traditional Music (St. John's, Kanada)

S. Pettan

10.07.11 - 22.07.11

6

MU-ZDR/11-1-B3-004

Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů

P. Stankovska

22.10.11 - 23.10.11

7

MU-ZDR/11-1-B3-006

International Council for Traditional Music

S. Pettan

01.07.11 - 31.12.11

1.1.7 Znanstveni in strokovni sestanki ter promocija znanosti
Raziskovalci Filozofske fakultete letno organizirajo in izvedejo med 10 in 15 mednarodnih znanstvenih
konferenc. V letu 2011 se jih je odvilo 12, 10 jih je bilo sofinanciranih s strani Javne agencije za
raziskovalno dejavnost. Mnogi znanstveni sestanki, sprejeti v financiranje, so redni oziroma periodični, nič
manj pa za izbor ni pomembna aktualnost tematike, mednarodna udeležba in odmevnost v javnosti.
Uspešnost prijav v 2011 je bila 50 odstotna, povprečna višina financiranja pa je znašala 2.577,00 EUR, kar
je nekoliko manj kot leto poprej. Zaradi pomanjkanja sofinancerskih sredstev za izvedbo znanstvene
konference ni bil realiziran sestanek pod naslovom ”Visoki srednji vek v severnojadranskem prostoru in
jugovzhodnih Alpah (900-1100)”.
Preglednica 13: Pregled znanstvenih in strokovnih sestankov v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CastrumBene2011
1000-11-454441
1000-11-454428
1000-11-454434
1000-11-454437
1000-11-454444
1000-11-454468
1000-11-454477
1000-11-454479
1000-11-454481

11

1000-11-454435

12

P1/11 (631-12/2011-1)

13

P2/11 (631-13/2011-1)

14

P7/11 (631-18/2011-1)

NASLOV
12. mednarodna kastelološka konferenca Castrum Bene: Grad kot družbeni prostor
Ženske znanstvenice o Evropi - meja nekoč in danes
Paradigmatski relativizem v pedagoškem raziskovanju
Vpliv tradicijskih glasb na evropsko glasbeno kulturo v različnih obdobjih in okoljih
Globalizacija evropskega podeželja; učinki, izzivi in priporočila
Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim
Emocijski svetovi in diskurzi
2. mednarodna konferenca STCS (Specifične teme kitajskih študij): 100 let moderne Kitajske
Imaginarni Srb
Slavistična srečanja - Individualni in kolektivni bilingvizem
3. mednarodni znanstveni simpozij katedre za španski jezik in književnost UL FF: Percepcija
časa v jeziku in književnosti
3. Mednarodni znanstveni simpozij katedr za španski jezik in književnost Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani: Percepcija časa v jeziku in književnosti
MARKO POHLIN IN NJEGOVO DELO: Novi pogledi na jezikovno in jezikoslovno delo
začetnika slovenskega knjižnega preroda iz Ljubljane
Visoki srednji vek v severnojadranskem prostoru in jugovzhodnih Alpah (900-1100)

NOSILEC
K. Katja Predovnik
K. Vidmar Horvat
B. Kožuh
S. Pettan
B. Lampič
M. Klemenčič
N. Šlibar
J. Rošker
B. Jezernik
A. Derganc
J. Markič
B. Kalenić Ramšak
I. Orel
N. Golob

1.1.8 Znanstvene monografije
Z ustanovitvijo nove nacionalne institucije, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK), katere
namen je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog na področju knjige, se je nanjo v letu 2009
iz delovnega okvira ARRS prenesla dejavnost sofinanciranja izdajanja znanstvenih monografij in
znanstvenih periodičnih publikacij.
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Razpise JAK na Filozofski fakulteti sicer vodi organizacijska enota Znanstvena založba, a se ZIFF aktivno
vključuje ter spodbuja vse prijavitelje monografij v zbirki Razprave FF, da kandidirajo za sredstva JAK.
V preteklem letu smo tako na JAK oddali 7 prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij, od katerih je
bilo vseh sedem uspešnih in sofinanciranih v razmeroma visokem skupnem znesku 20.255,00 EUR.
Monografija Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane je izšla s finančno podporo Mestne
občine Ljubljana. Razpisi MOL so v primerjavi z razpisi JAK veliko bolj specifični, saj so tematsko
naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane oziroma morajo predstavljati pomemben prispevek k njeni
promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu.
Preglednica 14: Pregled znanstvenih monografij v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

NASLOV

1
2
3

5722-11-410-143
5722-11-410-140
5722-11-410-141

Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih
Poklicni razvoj učiteljev
Študenti na prehodu v odraslost

4

5722-11-410-138

5
6
7
8

5722-11-410-142
5722-11-410-200
5722-11-410-139
T5/11 (631-6/2011-1)

Li 理: struktura kot temeljna epistemološka paradigma kitajske filozofije
Postmodernizem in semantika glasbe
Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk
Opazovanje opazovalcev
Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane

AVTOR/ UREDNIK
R. Grošelj
J. Muršak, J. Kalin, P. Javrh
M. Puklek Levpušček, M. Zupančič
J. Rošker
G. Pompe
A. Vidovič Muha
D. Podjed
K. Natek

1.1.9 Ostali projekti, raziskovalne študije, evalvacije in recenzije
Poleg razpisov razpisovalca Javne agencije za raziskovalno dejavnost, opisanih zgoraj, na
Znanstvenoraziskovalnem inštitutu obveščamo in vodimo tudi raziskovalne projekte, študije in sorodne z
raziskavami povezane dejavnosti drugih financerjev. Med te pogosto sodijo ministrstva (Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za promet,..) in občine
(Mestna občina Ljubljana, Občina Tržič, Jezersko,..), občasno pa se izvede tudi naročila gospodarskih
subjektov. Uspešnost prijav na razpise tovrstnih financerjev je precej visoka, kar gre pripisati specifičnosti
strokovnih znanj in izkušenj prijavitelja za izvedbo razpisanih nalog.
Preglednica 15: Pregled ostalih projektov v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

2511-09-700059

2

8-IX-130/4-O-10/PP

3

2411-10-100052

4

2415-10-000653/0

5

POG-2011-002

6

PP-1-2011

7

pogodba o sodelovanju
št. 1

8

PP - št.2

9

ARC-Arheološki
raziskovalni center

10

4300-04/2011-7

11

9K-124/10-B114/164A

NASLOV
MOP - Tehnična organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog
Nacionalnega organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega
sodelovanja v programskem obdobju 2007-2013
Inventarizacija vodnih virov na območju občin Bele krajine - Bela krajina, Slovenija

NOSILEC

TRAJANJE

D. Cigale

01.05.09-31.10.11

D. Plut

14.05.10-15.03.11

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa

M. Ogrin

29.12.10-16.6.13

Raziskava SARTRE 4
Svetovalno in raziskovalno delo pri razvoju orodja za analizo medkulturnih stikov v
poslovnem okolju - projekt Compare Culture
Raziskava na temo jezikovnih tehnologij za potrebe izboljšanja modula »Similarity
Measure« v sistemu za kontekstualno sodelovanje v realnem času

M. Polič

11.05.10-15.11.11

D. Podjed

15.03.11-31.12.11

A. Gruntar Jermol

15.03.11-20.07.11

S. Kump

31.05.11-30.09.11

B. Lampič

01.09.11-01.04.12

P. Novaković

09.11.11-01.01.15

K. Natek

18.11.11-29.02.12

M. Polič

01.09.10-11.12.10

Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih
Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe
izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica
ARC - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških
ostalin v Predgradu (tabor)
Zasnova sprehajalne poti na relaciji naselje Zgornje Jezersko - Planšarsko jezero v
projektu Nature Experience
Ocena o družbeni sprejemljivosti za študijo izvedljivosti za tranzitni plinovod na
ozemlju Republike Slovenije

1.1.10 Infrastrukturni program
Dejavnost infrastrukturnega programa, katerega vodja je izr. prof. dr. Vojko Gorjanc, je bila v letu 2011
usmerjena v sistematično povezovanje raznorodnih podatkovnih zbirk. V letu 2011 je bila temeljna
jezikovna podatkovna zbirka "Korpus slovenskega jezika FIDA" testirana v okolju Sketch Engine, ki omogoča
strukturirano pridobivanje jezikovnih podatkov. Na naslovu http://www.sketchengine.co.uk/ je z
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akademsko licenco FF UL možno uporabljati vse programske module. Podatkovna baza s programskim
orodjem je bila tudi sistematično vpeljana tako v raziskovalni kot pedagoški proces.
V okviru infrastrukturnega programa se izvaja tudi projekt Razvijanje CAT orodij pri izdelavi ruskoslovenskega in slovensko-ruskega slovarja in preverjanje učinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v
procesih medkulturne komunikacije, vodje doc. dr. Blaža Podlesnika. V projektu se je nadaljevala
izdelava rusko-slovenskega slovarja z gradnjo slovenskega dela geslovnika. S pomočjo interaktivne spletne
aplikacija LABP, ki sodelavcem omogoča urejanje slovarskih gesel, iskanje po gradivu in izpise trenutnega
stanja gradiva, se je v letu 2011 dodalo testno slovenskemu delu glosarja dodalo ruski del. Od začetka
dela v letu 2010 je bilo tako izpisanih 1.375 ruskih leksikalnih pomenskih gnezd pripravljeno pa je bilo
1.575 prevodov gesel na slovenski strani slovarja. V letu 2011 so uspeli dopolniti skupino in pripraviti 318
novih gesel tako na ruski kot na slovenski strani slovarja.
V letu 2012 se načrtuje nadaljevanje izdelave slovensko ruskega slovarja, poleg tega pa se bomo lotili
novega, obsežnega projekta digitalizacije znanstvenoraziskovalnih dosežkov. S tem bomo dosežke
predstavili tako, da bodo lažje dostopni raziskovalcem in prijaznejši za uporabo širše javnosti.

1.2

Mednarodne sheme

1.2.1 Šesti in sedmi okvirni program
6. okvirni program
Preglednica 16: Pregled projektov šestega okvirnega programa v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

028702 DYLAN

NASLOV
Language dynamics and management of divessity (Jezikovna dinamika in
upravljanje z raznolikostjo)

NOSILEC

TRAJANJE

M. Stabej

01.10.06-30.09.11

7. okvirni program (7 Framework Pogramme) je razdeljen na tematske podprograme:
SODELOVANJE (COOPERATION):
Preglednica 17, 18: Pregled projektov sedmega okvirnega programa v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

RTD/L.2/J-MB/PL
D(2008)513693

2

GA No. 244549 RESPECT

3

FP7-269849

NASLOV
DERREG - Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation
‘Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. A comparative study
of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies’
IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste
disposal

NOSILEC

TRAJANJE

B. Lampič

01.01.09-31.12.11

I. Pribac

01.01.10-31.12.11

M. Polič

01.01.11-31.12.13

NOSILEC

TRAJANJE

M. Zorman

01.09.08-31.08.12

B. Slapšak

01.04.09-31.03.13

ČLOVEŠKI VIRI (PEOPLE) - vključuje predvsem aktovnosti MARIE CURIE:
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

224432 Divine pairs in RV

2

RADIO-PAST

NASLOV
Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic expressions of dual
deities in the Rgveda
Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand
and valorise coplex archaelogical sites

ZAMISLI (IDEAS) je v pristojnosti Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council - ERC), ki
razpisuje začetne subvencije za mlade raziskovalce (Starting Grants) in subvencije za že uveljavljene
raziskovalce (Advanced Grants).
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V letu 2011 je bila oddana prijava na Advanced Grants, ki ni bila financirana s strani Evropske komisije,
vendar je bila prilagojena prijava oddana na komplementarno nacionalno shemo. Rezultat tega razpisa bo
znani v prvi polovici leta 2012.

1.2.2 Evropski skladi
1. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
2. Evropski socialni sklad (ESS)
3. Kohezijski sklad (KS)
4. Evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3)
Preglednica 19: Pregled projektov Evropskih skladov v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

ASO SEUM

2

INTERREG - P.E.S.C.A.

NASLOV
The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European
Identities in South Eastern Europe (SEE)
P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava
prehrana

NOSILEC

TRAJANJE

K. Vidmar Horvat

01.05.10-30.04.11

A. Podlesek

07.11.11-14.09.14

1.2.3 Razpisi generalnih direktoratov in ostali evropski/mednarodni razpisi
Preglednica 20: Pregled projektov ostalih evropskih/mednarodnih financerjev v 2011
ŠT.

ŠIFRA PROJ.

1

IUAP

2
3

NASLOV

Interuniversity Attraction Poles
EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to
JUST/2010/AG/1549
Interpretation and Translation in Criminal Proceedings
2010-1486/001-001
Archaeolandscapes Europe
CU7-MULT7

NOSILEC

TRAJANJE

B. Slapšak

2006-2011

A. Maček

01.05.11-30.11.13

P. Novaković

15.09.10- 14.09.15

Drugi evropski in mednarodni razpisi se izvajajo skozi različne sheme: LLP – Lifelong Learning (Socrates,
Erasmus, Gruntvig, Leonardo), Tempus, Atlantis, Progress, Culture, Mladi v akciji, Evropa za državljane,
itd. Na Filozofski fakulteti se vodijo v Mednarodni pisarni.

1.3

Financiranje projektov v 2011

Pogodbene vsote vseh tekočih projektov, ki so se v letu 2011 izvajali na Znanstvenoraziskovalnem
inštitutu, so skupaj znašale 3.444.796,77 EUR, kar je za 310.000 EUR več kot v letu 2010.
Vse pogodbene vsote so bile tudi realizirane. Pri projektih, kjer pogodbene vsote niso vnaprej znane ali
pogodbena vsota ni enakomerno porazdeljena po letih trajanja projekta (refundacija stroškov ali
akontacijsko financiranje – bilateralni projekti, večina evropskih projektov), smo za podatek vzeli vsoto
prilivov na projektu v preteklem letu (denarni tok).
Največji delež k skupni vsoti doprinese še vedno raziskovalni program (48 % oziroma 1.659.141,50 EUR),
sledijo temeljni in aplikativni projekti s 40 % oziroma 1.365.933,52 EUR ter evropski s 4 % in
ciljnoraziskovalni projekti s 3 %. V primerjavi z letom 2010 se je močno povečal delež projektov TAP v
celotni strukturi financiranja, ki je že primerljiv s financiranje raziskovalnih programov. V naslednjem letu
pričakujemo še bolj izenačeno strukturo obeh tipov projektov, saj bodo projekti TAP financirani celo leto.
Nihanje absolutne vsote sredstev iz EU in drugih mednarodnih projektov med leti je moč iskati v avansnem
ali refundacijskem financiranju projektov.
Ostala raziskovalna dejavnost (projekti CRP, strukturni skladi, bilateralni projekti, znanstveni sestanki in
znanstvene publikacije) je financirana v manjšem obsegu, skupaj 7,8 % oziroma 268.436,82 EUR.
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Pregled financiranja projektov po viru prilivov kaže na dominantno vlogo nacionalne raziskovalne
agencije, ki je s kar 91 % glavni financer raziskovalne dejavnosti na Filozofski fakulteti. Dobrih 4 %
sredstev pridobimo z evropskih skladov, sledijo ministrstva RS z 2,6 %, drugi viri skupaj predstavljajo
dober odstotek in pol vseh sredstev.
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2

Ostala dejavnost Znanstvenoraziskovalnega inštituta

2.1

Vodenje IRD sredstev in poročanje o njihovi porabi

Sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno in umetniško delo (IRD) so namenjena za izvajanje
znanstvenoraziskovalnih in umetniških nalog, ki so podlaga za izvedbo visokošolskega študijskega procesa.
V letu 2011 je na Filozofski fakulteti 277 pedagoških delavcev prejelo asistentska ali profesorska sredstva
za individualno raziskovalno delo. Višina asistentskih sredstev je znašala 417,00 EUR, prejelo jih je 82
pedagoških delavcev, prejemnikov profesorskih sredstev je bilo 195, znesek dodeljenih sredstev pa je
znašal 1.210,00 EUR. Dva pedagoška delavca sta prejela polovična profesorska sredstva.
Preglednica 21: Razdelitev IRD sredstev po oddelkih
št. asist.
sredstev

Oddelek

št. prof.
sredstev

skupaj
18

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

5

13

Oddelek za arheologijo

1

7

8

Oddelek za azijske in afriške študije

6

6

12

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

2

8

10

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

5

6

11

Oddelek za filozofijo

2

18

20

Oddelek za geografijo

8

11

19

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

5

7

12

Oddelek za klasično filologijo

3

3

6

Oddelek za muzikologijo

2

6

8

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

4

15

19

Oddelek za prevajalstvo

9

9

18

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

0

3

3

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

1

6

7

11

14

25

Oddelek za psihologijo
Oddelek za romanske jezike in književnosti

8

8

16

Oddelek za slavistiko

3

14

17

Oddelek za slovenistiko

4

11

15

Oddelek za sociologijo

1

10

11

Oddelek za umetnostno zgodovino

1

6

7

Oddelek za zgodovino

1

14

15

2.2

število prejemnikov IRD sredstev

82

195

277

višina dodeljenih sredstev na posameznika v EUR
zmnožka in seštevek sredstev v EUR

417,00
34.194,00

1.210,00
234.740,00

268.934,00

Priprava različnih poslovnih, finančnih in statističnih poročil

Vsako leto služba ZIFF pripravi številna delovna, finančna in statistična poročila za notranje in zunanje
naročnike.
Za Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju s kadrovsko službo in Osrednjo humanistično
knjižnico vsako leto pripravimo Letno poročilo visokošolskih zavodov o raziskovalno-razvojni
dejavnosti.
Univerza v Ljubljani letno pošlje v izpolnjevanje shemo, na podlagi katere pripravi Program dela
Univerze v Ljubljani za naslednje leto, kjer v raziskovalno-razvojnem delu sheme sodeluje ZIFF. Vsako
leto Univerzi poročamo o realizaciji finančnega načrta za raziskovalno dejavnost za tekoče leto in
izdelamo finančni načrt za naslednje leto. Univerzi letno poročamo o financiranju evropskih in
mednarodnih projektov.
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Za Referat za študijske zadeve smo tudi v letu 2011 pripravili podatke o mednarodnem sodelovanju
visokošolskega zavoda.

2.3

Založniška dejavnost

ZIFF že od leta 1985 razvija lastno založniško dejavnost, ki
obsega predvsem zbirko Razprave FF. Program založniške
dejavnosti se izvaja na podlagi sprejetega programa za
tekoče leto v skladu s Pravilnikom o delovanju Tiskovne
komisije.
Do leta 2009 je v zbirki Razprave FF izšlo že 150 publikacij.
Publikacije so rezultat izsledkov znanstvenoraziskovalnega
dela raziskovalcev, ki so vključeni preko ZIFF-a v
uresničevanje Znanstvenoraziskovalnega programa FF.
Poleg tega Tiskovna komisija ZIFF odloča o sofinanciranju
publikacij, ki jih izdajajo druge založniške hiše in o
publikacijah, ki jih izdajajo drugi oddelki na fakulteti.
Program založništva obsega tudi sofinanciranje strokovnih in
znanstvenih revij ter sofinanciranje prevodov prispevkov
objavljenih v mednarodnem prostoru.
V letu 2011 je v skladu s programom za leto 2011:






v zbirki Razprave FF izšlo 8 monografij;
v drugih založniških hišah 5 publikacij;
od 7 odobrenih so izšle 4 oddelčne publikacije;
od 4 odobrenih so bile v celoti realizirana 3 letna
produkcija znanstvenih in strokovnih revij;
od 43 odobrenih objav v mednarodnem prostoru pa je bilo realiziranih 31 objav prevodov razprav.

Zbirka Razprave FF je začela izhajati v novi grafični podobi, tehnično uredništvo nad zbirko pa je prevzel
g. Matevž Rudolf z Znanstvene založbe.
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ZIFF v številkah v letu 2011

V sklepnem delu poročila z izborom nekaterih kazalnikov na numeričen način prikazujemo dejavnost
Znanstvenoraziskovalnega inštituta v preteklem letu.

Aktivni raziskovalci
Prijave projektov
Tekoči projekti
Prejemniki IRD sredstev
Knjiženi dokumenti
Fakture (blago in storitve + osnovna sredstva)
Gotovinski računi
Obračunani potni nalogi
Obračuni stroškov fotokopiranja FF
Avtorske, podjemne in založniške pogodbe
Izstavljeni računi
V delovodniku evidentirana pisna korespondenca
Interna pošta (8/0)
Vabila in zapisniki (8/1)
Univerza (8/2)
ARRS - skupaj (8/4)
Razno (8/6)
Nosilci in vodje (8/7)
Posebne pogodbe (8/8)
Izpolnjeni obrazec Podatki o raziskovalcu
Dokumenti žigosani z žigom UL
Seje Sveta ZIFF in pogovor z vodji program. skupin

Poraba IRD sredstev
Seštevek pogodbenih vsot vseh tekočih projektov

število
347
173
153
277
2.335
1.016(855+161)
142
870
53
254
25
631
22
9
48
329
160
38
25
129 *
1.035
2
EUR
246.994,83
3.444.796,77

* Na ARRS smo v letu 2011 poslali 129 obrazcev Podatki o raziskovalcu. Podatke o zaposlitvi smo za aktivne
raziskovalce dodatno urejali z izjavami o zaposlitvah za raziskovalno delo v sodelovanju s Kadrovsko
službo.
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Priloga

Seznam prijav in tekočih projektov v letu 2011 po oddelkih
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Seznam prijav in projektov tekočih v letu 2011 po oddelkih
Tip projekta

Status projekta

( status projekta je ažuriran na dan 25. 2. 2012 )

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-TURČIJA Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v
angleščini v Sloveniji in Turčiji

Igor Maver

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-AVSTRIJA Vplivi angleške književnosti v habsburškem kulturnem
kontekstu v slovenskih in avstrijskih deželah

Igor Maver

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Spremembe epohalnih paradigem in njihov vpliv na angleške študije

Smiljana Komar

evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and
valorise coplex archaelogical sites

Božidar Slapšak

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

prijava v teku

Ancient Prespa: Archaeologiocal landscapes of via natia

Predrag Novakovič

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

prijava v teku

Greek and Latin origins of Europe - Ethnicity and Self-manifestation in Textile
Traditions of the Roman World

Bojan Djurić

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

zaključeni projekt

Interuniversity Attraction Poles

Božidar Slapšak

Oddelek za arheologijo

podoktorski projekt

prijava v teku

Ženske onstran anonimnosti - Indikatorji družbene strukturiranosti dolenjske kulturne
skupine jugovzhodnoalpskega halštatskega kroga

Vojka Cestnik

Projekti ESF in ERC

tekoči projekt

TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med Alpami in
Panonsko nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š.

Ljubinka Teržan

projekti Evropske komisije

tekoči projekt

Archaeolandscapes Europe

Predrag Novakovič

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

ARC - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin
v Predgradu (tabor)

Predrag Novakovič

raziskovalni program

tekoči projekt

Arheologija

Mihael Budja

strukturni skladi

tekoči projekt

ESS MR iz gospodarstva: Petra Vojakovič

Predrag Novakovič

temeljni projekt

prijava v teku

Ljubljana v srednjem veku - arheološka analiza

Katarina Katja Predovnik

temeljni projekt

tekoči projekt

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture.

Dimitrij Mlekuž
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt

tekoči projekt

Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, populacije, paleogospodarstva
in okolje

Mihael Budja

temeljni projekt

tekoči projekt

Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije

Ljubinka Teržan

temeljni projekt

zaključeni projekt

Absolutno datiranje pozne bronaste in starejše železne dobe na Slovenskem

Ljubinka Teržan

19. Neolitski Seminar - Spreminjanje paradigm v arheologiji: meddisciplinarne študije
evrazijske prazgodovine

Mihael Budja

12. mednarodna kastelološka konferenca Castrum Bene: Grad kot družbeni prostor

Katarina Katja Predovnik

Razvoj metodologije primerjalne filozofije jezika: Semantične strukture klasične
kitajšcine v zrcalu sodobnih teorij

Jana Rošker

znanstveni sestanek

tekoči projekt

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Oddelek za azijske in afriške študije
bilateralni projekt

neuspela prijava

bilateralni projekt

prijava v teku

Japonski jezik v Sloveniji: jezikoslovni in prevodoslovni problemi

Chikako Shigemori Bučar

evropski projekt - okvirni program

prijava v teku

Universality in perception and the cultural conditioning of comprehension: Differences
between China and Europe

Jana Rošker

mentorstvo

tekoči projekt

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/111 - Kandidat za mentorja

Jana Rošker

podoktorski projekt

prijava v teku

Vpliv kitajske tradicije in tuje literature na simbolne elemente v Lu Xunovih novelah

Tina Ilgo

podoktorski projekt

prijava v teku

Diverziteta v nacionalnih državah: Izražanje identitet v bivalnem okolju korejske
manjšine na Japonskem.

Nataša Visočnik

podoktorski projekt

prijava v teku

Jezikovni viri za slovenske učence japonskega jezika

Irena Srdanovič

podoktorski projekt

prijava v teku

Religiozno okoljevarstvo na Kitajskem

Maja Veselič

raziskovalni program

tekoči projekt

Jeziki in kulture Azije in Afrike

Jana Rošker

temeljni projekt

prijava v teku

Moderno konfucijanstvo in teorije modernizacije v Vzhodni Aziji

Jana Rošker

temeljni projekt

prijava v teku

Družbenokulturne konstrukcije in reprezentacije spolne neenakosti na trgu dela

Jana Rošker

Li : struktura kot temeljna epistemološka paradigma kitajske filozofije

Jana Rošker

znanstvena monografija

13. marec 2012
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Tip projekta

Status projekta

znanstveni sestanek

tekoči projekt

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

2. Mednarodni simpozij Oddelka za azijske in afriške študije FF UL: Izboljšanje
komunikacije

Chikako Shigemori Bučar

2. mednarodna konferenca STCS (Specifične teme kitajskih študij): 100 let moderne
Kitajske

Jana Rošker

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
bilateralni projekt

neuspela prijava

Pomen IFLA-inih konceptualnih modelov FRAD in FRSAD v normativni kontroli imen
in klasifikacijskih oznak

Marija Petek

bilateralni projekt

neuspela prijava

Splošni okvir za sisteme organizacije znanja

Maja Žumer

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Konceptualni modeli tematskih relacij

Maja Žumer

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-NORVEŠKA Analiza in razvoj družine modelov FZBZ

Maja Žumer

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-ČEŠKA Predstavitev in evalvacija znanstvenega dela

Alenka Šauperl

mentorstvo

tekoči projekt

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/170 - Kandidat za mentorja

Maja Žumer

raziskovalni program

tekoči projekt

Računalniški vid

Jasna Maver

raziskovalni program

tekoči projekt

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

Maja Žumer

temeljni projekt

tekoči projekt

Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih

Maja Žumer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
bilateralni projekt

prijava v teku

Identifikacijski procesi v kontekstu transnacionalnih migracij med Slovenijo in
Argentino: Slovenska diasporicna skupnosti v Argentini in povratne migracije v

Jaka Repič

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-MAKEDONIJA Vzorci in dileme kulturnih identitet "med Evropo in Azijo".
Etnografske analize in primerjave predstavljanja prostora v Makedoniji in Sloveniji.

Zmago Šmitek

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

neuspela prijava

Tradicional Cosmmology Society - Edinbourgh, Velika Britanija

Mirjam Mencej

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju Tradicional Cosmmology Society - Edinbourgh, Velika Britanija

Mirjam Mencej

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES) (Perth,

Rajko Muršič
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

M.U.S.E. Music, power and politics in former Yugoslavia: perspectives from the postsocialist Macedonian 'etno' music scene (Postdoc - Alexandra Balandina)

Rajko Muršič

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/73 - Kandidat za mentorja

Rajko Muršič

mentorstvo

tekoči projekt

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/67 - Kandidat za mentorja

Božidar Jezernik

podoktorski projekt

tekoči projekt

Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov pri ustvarjanju
lokalnosti

Miha Kozorog

zaključeni projekt

Svetovalno in raziskovalno delo pri razvoju orodja za analizo medkulturnih stikov v
poslovnem okolju - projekt Compare Culture

Dan Podjed

raziskovalna študija, evalvacija
raziskovalni program

tekoči projekt

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

Božidar Jezernik

temeljni projekt

prijava v teku

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi

Božidar Jezernik

temeljni projekt

prijava v teku

Psiho-socialni in kulturni dejavniki vpliva na zgodnje odkrivanje raka na prsih v
Sloveniji in depresija kot eden od zgodnjih simptomov

Bojan Baskar

temeljni projekt

prijava v teku

Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe
na območju nekdanje Jugoslavije

Rajko Muršič

temeljni projekt

prijava v teku

Ekofolklora, ekokritika, ekokultura: raziskave narave in živali v folklori, literaturi in
kulturi

Vito Hazler

temeljni projekt

prijava v teku

Predstave o Zahodu in njihov vpliv na migracijske prakse pri mladih v Afriki

Ana Sarah Lunaček Brum

temeljni projekt

prijava v teku

Dediščina za prihodnost

Jože Hudales

temeljni projekt

prijava v teku

Pripadnost slovenstvu skozi slovstveno folkloro zunaj in znotraj slovenskih meja

Mirjam Mencej

temeljni projekt

tekoči projekt

Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

Bojan Baskar

temeljni projekt

tekoči projekt

Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost,
sedanjost in prihodnost

Rajko Muršič

temeljni projekt

tekoči projekt

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

Božidar Jezernik

temeljni projekt

tekoči projekt

Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve

Jože Hudales
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt

zaključeni projekt

Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih
slovenske integracije v nadnacionalne okvire

Mirjam Mencej

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Opazovanje opazovalcev

Dan Podjed

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Antropološki vidiki načinov življenja v mestih

Jaka Repič

znanstveni sestanek

neuspela prijava

MOL - Narodne dame in narodni heroji: Posamezniki, ki so zaznamovali Slovenijo kot
del srednjeevropskega kulturnega posveta

Božidar Jezernik

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Promocija slovenske znanosti - Priprava posebne številke Ethnologie Francaise o
Sloveniji in slovenski etnologiji/kulturni antropologiji

Rajko Muršič

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Narodne dame in narodni heroji: Posamezniki, ki so zaznamovali Slovenijo kot del
srednjeevropskega kulturnega prostora

Božidar Jezernik

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Imaginarni Srb

Božidar Jezernik

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula

Eva Dolar Bahovec

Oddelek za filozofijo
ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

evropski projekt - okvirni program

zaključeni projekt

‘Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of
policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies’

Igor Pribac

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/454 - Kandidat za mentorja

Matjaž Potrc

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/329 - Kandidat za mentorja

Lev Kreft

podoktorski projekt

prijava v teku

Smeh, seks in spol: spolnost in spolna razlika skozi prizmo filozofije komedije

Tilen Izar Lunacek

podoktorski projekt

prijava v teku

Komedija in negativnost

Gregor Moder

raziskovalni program

tekoči projekt

Filozofske raziskave

Slavoj Žižek

temeljni projekt

prijava v teku

Filozofske teorije o barvah v luči nevroznanosti

Olga Markič

temeljni projekt

prijava v teku

Modusi in profili znanja na stičiščih disciplin

Andrej Ule

temeljni projekt

prijava v teku

Filozofija krize: ekonomija-politika-ekologija

Valentin Kalan
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt

tekoči projekt

Problemi aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki

Zdravko Kobe

temeljni projekt

tekoči projekt

Filozofska relevantnost smrti in umiranja

Maja Milčinski

temeljni projekt

tekoči projekt

Struktura praznine

Mladen Dolar

temeljni projekt

tekoči projekt

Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanaliticna dognanja o subjektu v
dobi nevro-znanosti

Sašo Dolenc

temeljni projekt

tekoči projekt

Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom Slavoj Žižek
in sodobnostjo

temeljni projekt

zaključeni projekt

Novo poročilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah - 30 let po Lyotardovi analizi

Mladen Dolar

bilateralni projekt

neuspela prijava

Sonaravni razvoj dinarsko kraških območij Slovenije in Hrvaške

Irena Mrak

bilateralni projekt

prijava v teku

Geografski vidiki trajnostnega razvoja obmejnih gorskih območij v Makedoniji in
Sloveniji

Karel Natek

bilateralni projekt

prijava v teku

Raziskovanje sodobnih geografskih procesov v Sloveniji in Turčiji

Marko Krevs

bilateralni projekt

prijava v teku

Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih območij s Hrvaško
in Madžarsko

Jernej Zupančič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega
gorskega sveta: primer Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline

Irena Mrak

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ČRNA GORA Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na
primerih: naravni rezervat Črna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške

Matej Ogrin

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-BELGIJA Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo
in Valonijo

Irma Potočnik Slavič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Socialni in prostorski kapital narodnih manjšin v Sloveniji in
sosedstvu

Jernej Zupančič

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-ČEŠKA Lokalna klima in topoklimatsko kartiranje na primeru Slovenske
Istre in osrednje Moravske

Darko Ogrin

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Dolocitev obmocij primernih za odpravljanje zarašcanja

Simon Kušar

ciljnoraziskovalni projekt

neuspela prijava

Določitev območij primernih za odpravljanje zaraščanja

Simon Kušar

Oddelek za geografijo
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

Barbara Lampič

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije

Metka Špes

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju

Irma Potočnik Slavič

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

Barbara Lampič

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

Barbara Lampič

evropski projekt - okvirni program

zaključeni projekt

DERREG - Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation

Barbara Lampič

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/260 - Kandidat za mentorja

Barbara Lampič

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/192 - Kandidat za mentorja

Dušan Plut

Dinamika geomorfoloških procesov in naravna ogroženost gorskih obmocij Slovenije
z vidika prostorskega načrtovanja in razvoja človekovih dejavnosti

Irena Mrak

podoktorski projekt

prijava v teku

raziskovalna študija, evalvacija

neuspela prijava

Novelacija študije vrtač v Občini Vrhnika

Uroš Stepišnik

raziskovalna študija, evalvacija

neuspela prijava

Izdelava strokovnih podlag za ugotovitev posledic predlagane določitve obmocij
Natura 2000 na socialne in gospodarske razmere samoupravnih lokalnih skupnosti

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija

prijava v teku

Tehnična, organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog Nacionalnega
Dejan Cigale
organa transnacionalnih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja 2007-2013

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Izobraževanje, informiranje in ozavešcanje javnega potniškega prometa

Matej Ogrin

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Izdelava katastra zemeljskih plazov, hudournikov in snežnih plazov v občini Tržic

Irena Mrak

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe
izdelave občinskega prostorskega nacrta (OPN) občine Brezovica

Barbara Lampič

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Zasnova sprehajalne poti na relaciji naselje Zgornje Jezersko - Planšarsko jezero v
projektu Nature Experience

Karel Natek

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

MOP - Tehnična organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog
Nacionalnega organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega

Dejan Cigale
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Tip projekta
raziskovalna študija, evalvacija

Status projekta
zaključeni projekt

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Inventarizacija vodnih virov na območju občine Bele krajine - Bela krajina, Slovenija

Dušan Plut

raziskovalni program

tekoči projekt

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

Dušan Plut

temeljni projekt

prijava v teku

Kakovost bivalnega okolja v slovenskih mestih

Marko Krevs

temeljni projekt

prijava v teku

"Foot loose clusters: Povezanost na podlagi tekmovanja in ne prostorske bližine

Simon Kušar

temeljni projekt

prijava v teku

Prostorske strukture starejšega prebivalstva v mestih in na podeželju Slovenije

Irma Potočnik Slavič

temeljni projekt

prijava v teku

Vrednotenje alpskih vršajev z vidika njihove ogroženosti

Uroš Stepišnik

temeljni projekt

prijava v teku

Vplivi poledenitve na dinamiko razvoja površja Trnovskega gozda in Vipavske doline

Uroš Stepišnik

temeljni projekt

tekoči projekt

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah Tatjana Resnik Planinc

temeljni projekt

tekoči projekt

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem
glacialnem maksimumu v Sloveniji

Dušan Plut

Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane

Karel Natek

Turizem na kmetiji: razvojni potenciali in dileme

Irma Potočnik Slavič

Globalizacija evropskega podeželja; učinki, izzivi in priporočila

Barbara Lampič

znanstvena monografija

zaključeni projekt

znanstveni sestanek

tekoči projekt

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
raziskovalni program

tekoči projekt

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Medkulturne literarnovedne študije

Mira Miladinovič Zalaznik

Emocijski svetovi in diskurzi

Neva Šlibar

Oddelek za klasično filologijo
podoktorski projekt

tekoči projekt

"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945- David Movrin
1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu

temeljni projekt

tekoči projekt

Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Oddelek za muzikologijo
bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-HRVAŠKA Avditivni prostori nenavadnosti

Leon Stefanija

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije - International
Council for Traditional Music

Svanibor Pettan

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju International Council for Traditional Music (St. John's, Kanada)

Svanibor Pettan

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/604 - Kandidat za mentorja

Svanibor Pettan

raziskovalni program

tekoči projekt

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

Matjaž Barbo

temeljni projekt

prijava v teku

Od ljudske k popularni glasbi na Slovenskem v obdobju do 20-ih do 60-ih let 20.
stoletja

Leon Stefanija

temeljni projekt

prijava v teku

Glasbena poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju

Matjaž Barbo

temeljni projekt

tekoči projekt

Slovenska glasbena dela po 1918

Leon Stefanija

temeljni projekt

tekoči projekt

Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794
do 1872

Leon Stefanija

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Postmodernizem in semantika glasbe

Gregor Pompe

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Vpliv tradicijskih glasb na evropsko glasbeno kulturo v različnih obdobjih in okoljih

Svanibor Pettan

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
aplikativni projekt

prijava v teku

Digitalne slikanice in učbeniki: dodana vrednost za opismenjevanje otrok in
pridobivanje kakovostnega znanja?

Marko Radovan

bilateralni projekt

prijava v teku

Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in odgovornost študentov in
učiteljev

Jasna Mažgon

Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih

Sonja Kump

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

raziskovalni program

tekoči projekt

Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za trajnostni razvoj,
razvoj človeških virov in socialno kohezivno družbo

Janica Kalin

temeljni projekt

tekoči projekt

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

Sabina Jelenc Krašovec
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt

tekoči projekt

Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj

Marko Radovan

temeljni projekt

tekoči projekt

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

Sonja Kump

znanstvena monografija

neuspela prijava

Andragoška spoznanja

Ana Krajnc

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Poklicni razvoj učiteljev

Janko Muršak

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Pedagoško andragoški dnevi 2012: Preverjanje in ocenjevanje znanja ter vrednotenje
dosežkov v vzgoji in izobraževanju

Klara Skubic Ermenc

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti

Sabina Jelenc Krašovec

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Paradigmatski relativizem v pedagoškem raziskovanju

Boris Kožuh

Oddelek za prevajalstvo
aplikativni projekt

prijava v teku

sem.si: razvoj in uporaba semantičnih virov in tehnologij za slovenščino

Darja Fišer

aplikativni projekt

tekoči projekt

Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo
tehnologij

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

neuspela prijava

Usklajevanje orodij in virov za večjezikovno upravljanje s terminologijo

Špela Vintar

bilateralni projekt

prijava v teku

Tvorjenje kompetenc na najvišji stopnji prevodoslovnega izobraževanja: Mednarodna
poletna doktorska šola

Nike Kocijančič Pokorn

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ČRNA GORA Prevajanje in tolmačenje v univerzitenih programih na
podrocju bivše Jugoslavije

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe
francoskih govorcev

Mojca Schlamberger Brez

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FINSKA Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem

Vojko Gorjanc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-FRANCIJA Nadgradnja slovensko-francoskih jezikovnih virov: vzporedni
korpus in wordnetu

Mojca Schlamberger Brez

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju Mednarodna komisija za knjižne jezike pri MSK, Praga, Ceška

Vojko Gorjanc

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

Extraction and consolidation of knowledge objects from book collections

Špela Vintar
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

LARC -Training for language resources compilation and their implementation in
applied and contrastive linguistics and translation

Mojca Schlamberger Brez

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/88 - Kandidat za mentorja

Špela Vintar

podoktorski projekt

prijava v teku

Podobe naravnega sveta pri angleških mistikih srednjega veka

Iva Jevtič

podoktorski projekt

prijava v teku

Prevajanje iz slovenšcine v italijanščino: raziskovalni viri in teoretične smernice za
stroko in prakso

Tamara Mikolič Južnič

podoktorski projekt

tekoči projekt

Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih leksikonov s
pomočjo primerljivih korpusov

Darja Fišer

projekti Evropske komisije

tekoči projekt

EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to
Interpretation and Translation in Criminal Proceedings

Amalija Maček

Raziskava na temo jezikovnih tehnologij za potrebe izboljšanja modula »Similarity
Measure« v sistemu za kontekstualno sodelovanje v realnem času

Ada Gruntar Jermol

raziskovalna študija, evalvacija

zaključeni projekt

raziskovalni program

tekoči projekt

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

Vojko Gorjanc

temeljni projekt

prijava v teku

Slovenski jezik diplomacije: med zgodovinsko tradicijo in tujejezičnimi vplivi

Tanja Žigon

temeljni projekt

prijava v teku

Kontrastivne diskurzivne študije med slovenšcino in tujimi jeziki

Mojca Schlamberger Brez

temeljni projekt

prijava v teku

Strojno prevajanje z vzporednimi korpusi slovenskega spleta

Špela Vintar

temeljni projekt

tekoči projekt

Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave

Špela Vintar

temeljni projekt

tekoči projekt

Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji

Vojko Gorjanc

temeljni projekt

tekoči projekt

Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika

Špela Vintar

temeljni projekt

zaključeni projekt

Jezik in ekonomija

David John Limon

Uveljavljeni tuji raziskovalec Metka Zupančič

Mojca Schlamberger Brez

Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih

Robert Grošelj

uveljavljeni raziskovalec

tekoči projekt

znanstvena monografija

zaključeni projekt
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Tip projekta

Status projekta

znanstveni sestanek

neuspela prijava

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Promocija znanosti - Marie Curie - International Incoming Fellowship na Univerzi v
Ljubljani; raziskovalno sodelovanje s Kitajsko

Vojko Gorjanc

Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu

Vojko Gorjanc

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

Divine pairs in RV: Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic
expressions of dual deities in the Rgveda

Marina Zorman

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
podoktorski projekt

prijava v teku

Fernando Pessoa in Henri Michaux: primerjalna študija dveh subjektnih konfiguracij
pesemske (post)modernosti

Varja Balžalorsky

raziskovalni program

tekoči projekt

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

Tomislav Virk

temeljni projekt

prijava v teku

Intimnost in spomin v slovenski literaturi 20. stol.

Tone Smolej

temeljni projekt

prijava v teku

Razvojna dinamika slovenske literature v avstrijsko-nemškem kulturnem kontekstu

Vid Snoj

temeljni projekt

prijava v teku

Romansko-slovenski kulturni stiki

Tone Smolej

aplikativni projekt

tekoči projekt

Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po poškodbi

Robert Masten

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni

Grega Repovš

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-AVSTRIJA Predstave o odraslosti in osamosvajanje na prehodu v
odraslost v Avstriji in Sloveniji

Maja Zupančič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Razvoj osebnosti pri normativnih otrocih in otrocih s posebnimi
potrebami

Maja Zupančič

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-ZDA Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v
Sloveniji in medkulturna primerjava testnih rezultatov

Anja Podlesek

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-JAPONSKA Socialna inkluzija otrok z okvarami vida v različnih kulturnih
okoljih

Darja Kobal Grum

Odnos do znanja v družbi znanja

Maja Zupančič

Oddelek za psihologijo

ciljnoraziskovalni projekt
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

ciljnoraziskovalni projekt

tekoči projekt

Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju
šolske uspešnosti otrok in mladostnikov

Ljubica Marjanovič Umek

evropski projekt - okvirni program

tekoči projekt

IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste disposal

Marko Polič

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/551 - Kandidat za mentorja

Valentin Bucik

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/84 - Kandidat za mentorja

Melita Puklek Levpušček

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/450 - Kandidat za mentorja

Tina Kavčič

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/180 - Kandidat za mentorja

Janek Musek

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/493 - Kandidat za mentorja

Gregor Sočan

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)

tekoči projekt

P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava
prehrana

Anja Podlesek

raziskovalna študija, evalvacija

prijava v teku

Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS - VODPREG

Marko Polič

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

RAZISKAVE SARTRE 4

Marko Polič

Bio - psiho - socialni konteksti kineziologije

Klas Matija Brenk

raziskovalni program

neuspela prijava

raziskovalni program

tekoči projekt

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

Grega Repovš

raziskovalni program

tekoči projekt

Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi

Janek Musek

raziskovalni program

tekoči projekt

Uporabna razvojna psihologija

Maja Zupančič

temeljni projekt

prijava v teku

Trajnostno prometno varno načrtovanje cestne infrastrukture

Marko Polič

temeljni projekt

prijava v teku

Argumentiranost kot sestavina pismenosti: dejavniki, struktura in kvaliteta
argumentacije učencev v raziskavah PISA in PIRLS

Sonja Pečjak

temeljni projekt

prijava v teku

Razvoj razumevanja družbeno-ekonomskih pojmov na poti k aktivnemu državljanstvu

Maja Zupančič
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

temeljni projekt

prijava v teku

Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj
(ne)povezanosti jezika in mišljenja

Ljubica Marjanovič Umek

temeljni projekt

prijava v teku

Multimodalno preučevanje delovnega spomina

Grega Repovš

temeljni projekt

prijava v teku

Nasilje med drugo svetovno vojno in povojnem obdobju na Slovenskem: zgodovina,
psihologija, pravo

Marko Polič

temeljni projekt

prijava v teku

Stopnjevanje, medlost in približnost v naravnem in človeškem jeziku: teoreticni in
ustvarjalni vidiki

Urška Fekonja Peklaj

temeljni projekt

tekoči projekt

Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki
temelji.

Janek Musek

temeljni projekt

tekoči projekt

Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti

Urška Fekonja Peklaj

temeljni projekt

tekoči projekt

RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu

Anja Podlesek

temeljni projekt

tekoči projekt

Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij stavb in opreme

Marko Polič

temeljni projekt

tekoči projekt

Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja

Maja Zupančič

temeljni projekt

zaključeni projekt

Osebnost, kognicija in psihično blagostanje

Janek Musek

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Študenti na prehodu v odraslost

Melita Puklek Levpušček

Argentinsko-slovenske študije s področja jezikoslovja, književnosti in prevodoslovja

Jasmina Markič

Oddelek za romanske jezike in književnosti
bilateralni projekt

prijava v teku

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-PORTUGALSKA Kontrastivni pristopi pri analizi slovenskega in
portugalskega jezika

Jasmina Markič

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-BIH Poučevanje italijanščine v BIH in v Sloveniji: od stavkov do besedil

Martina Ožbot

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/543 - Kandidat za mentorja

Martina Ožbot

podoktorski projekt

prijava v teku

Leksikalna razpoložljivost v francošcini kot tujem jeziku

Špela Žakelj

raziskovalni program

tekoči projekt

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

Martina Ožbot
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

3. Mednarodni znanstveni simpozij katedr za španski jezik in književnost Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani: Percepcija časa v jeziku in književnosti

Branka Kalenič Ramšak

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

3. mednarodni znanstveni simpozij katedre za španski jezik in književnost UL FF:
Percepcija časa v jeziku in književnosti

Jasmina Markič

bilateralni projekt

neuspela prijava

Akademski diskurz v sodobni družbi

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

prijava v teku

Sodobni pristopi pri poučevanju južnoslovanskih jezikov v Sloveniji in Makedoniji

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

prijava v teku

Preverjanje jezikovne kompetence tujih jezikov (slovenskega, srbskega, italijanskega)
na visokošolski ravni v Srbiji in Sloveniji

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in
ruski kulturi

Miha Javornik

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina - slovenšina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne
raziskave

Aleksandra Derganc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Ruščina - slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne
raziskave

Aleksandra Derganc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-RUSIJA Vzajemni prelomi kulturnih stereotipov v kontekstu slovanskih
kultur (Slovenija - Rusija)

Miha Javornik

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-JAPONSKA Sociolingvistična slika bivše Jugoslavije danes

Vesna Požgaj Hadži

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Strategije formalnega učenja tujih jezikov v Sloveniji in Srbiji:
jezikovna politika in jezikovna stvarnost

Vesna Požgaj Hadži

delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije - Komise pro
církevneslovanské slovníky pri Mezinárodním komitétu slavistu

Petra Stankovska

Oddelek za slavistiko

raziskovalna študija, evalvacija

tekoči projekt

Razvijanje CAT orodij pri izdelavi rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja in
preverjanje učinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v procesih medkulturne

Miha Javornik

temeljni projekt

prijava v teku

Praslovanšcina: tipologija in geneza

Matej Šekli

Slavistična srečanja - Individualni in kolektivni bilingvizem

Aleksandra Derganc

Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvisticna predstavitev

Vera Smole

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Oddelek za slovenistiko
aplikativni projekt

13. marec 2012

tekoči projekt
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

bilateralni projekt

prijava v teku

Fonetično-fonološke raziskave slovenskega in makedonskega jezika

Hotimir Tivadar

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-BOLGARIJA Elektronska podatkovna baza ter primerjalne in
kontranstivne raziskave slovenskih in bolgarskih narečij

Vera Smole

Language dynamics and management of divessity (Jezikovna dinamika in upravljanje
z raznolikostjo)

Marko Stabej

evropski projekt - okvirni program

zaključeni projekt

temeljni projekt

prijava v teku

Vloga korpusnih in na korpusu temelječih podatkov pri konceptualizaciji in izvedbi
pouka slovenšcine kot prvega jezika

Marko Stabej

temeljni projekt

prijava v teku

Manjšalnice v slovenščini: kontrastiva z angleščino, nemščino, italijanščino,
francoščino in španščino

Andreja Žele

temeljni projekt

prijava v teku

Ekološko preučevanje slovenske književnosti

Urška Perenič

temeljni projekt

tekoči projekt

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS

Miran Hladnik

znanstvena monografija

neuspela prijava

Jezikoslovno, jezikovno in književno prerodno delo o. Marka Pohlina (ob 80-letnici
red. prof. dr. M. Orožen in 85-letnici akad. red. prof. dr. J. Toporišica)

Irena Orel

znanstvena monografija

zaključeni projekt

Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk

Ada Vidovič Muha

znanstveni sestanek

neuspela prijava

Mednarodna fonetična konferenca ob zasedanju Komisije za fonetiko in fonologijo pri
Mednarodnem slavističnem komiteju, Ljubljana 2012

Hotimir Tivadar

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Slovenska dramatika

Mateja Pezdirc Bartol

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Odprta vprašanja fonetike in fonologije v slovanskih jezikih

Hotimir Tivadar

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

MARKO POHLIN IN NJEGOVO DELO: Novi pogledi na jezikovno in jezikoslovno delo
začetnika slovenskega knjižnega preroda iz Ljubljane

Irena Orel

aplikativni projekt

zaključeni projekt

Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti

Ksenija Vidmar Horvat

bilateralni projekt

tekoči projekt

BILAT.SLOV-FINSKA Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in
transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

Ksenija Vidmar Horvat

mentorstvo

tekoči projekt

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/515 - Kandidat za mentorja

Rastko Močnik

The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European
Identities in South Eastern Europe (SEE)

Ksenija Vidmar Horvat

Oddelek za sociologijo

ostali mednarodni projekti (HERA,
ESF)
13. marec 2012
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

raziskovalni program

tekoči projekt

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

Rudolf Rizman

temeljni projekt

prijava v teku

Kulturna identiteta, transnacionalizacija javnosti in filmska industrija: primerjalnoslovenski in evropski vidiki

Ksenija Vidmar Horvat

temeljni projekt

prijava v teku

Nacionalna identiteta v luči razmejevanja Evrope: sociološko-kulturološki prispevek k
teoriji nacije v 21. stoletju

Rudolf Rizman

temeljni projekt

prijava v teku

Podjetniška kultura delavcev

Rastko Močnik

temeljni projekt

prijava v teku

Privatni trgi dela

Rastko Močnik

temeljni projekt

tekoči projekt

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

Milica Antić Gaber

temeljni projekt

tekoči projekt

Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od
nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

Ksenija Vidmar Horvat

temeljni projekt

tekoči projekt

Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo
prisotnost žensk v politiki

Milica Antić Gaber

uveljavljeni raziskovalec

neuspela prijava

Uveljavljeni tuji raziskovalec Todor Kuljic

Avgust Lešnik

znanstvena monografija

neuspela prijava

Bauman v Ljubljani : Gostujoče predavanje Zygmunta Baumana s komentarjema
Rudija Rizmana in Bojana Baskarja

Ksenija Vidmar Horvat

znanstvena monografija

neuspela prijava

Kymlicka v Ljubljani : Gostujoče predavanje Willa Kymlicke s komentarji

Ksenija Vidmar Horvat

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Serija okroglih miz: DELAMO PRIHODNOST V LJUBLJANI

Damjan Mandelc

znanstveni sestanek

tekoči projekt

Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti

Tina Kogovšek

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Ženske znanstvenice o Evropi - meja nekoč in danes

Ksenija Vidmar Horvat

Oddelek za umetnostno zgodovino
delovanje v mednarodnem
znanstvenem združenju

zaključeni projekt

Delovanje slovenskih predstavnikov v mednarodnem znanstvenem združenju Comite international de paleographie latine

Nataša Golob

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/245 - Kandidat za mentorja

Matej Klemenčič

Kiparske delavnice prve četrtine 16. stoletja v vzhodnih Alpah: slogovni viri, filiacija in
naročniške mreže

Gašper Cerkovnik

podoktorski projekt

13. marec 2012

prijava v teku
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

projekti Evropske komisije

prijava v teku

LITERARTRAVEL - Exploiting heritage potential with literary tourism

Gašper Cerkovnik

raziskovalni program

tekoči projekt

Predmet kot reprezentanca: okus, ogled, moč (Raziskave materialne kulture na
Slovenskem)

Katja Mahnič

raziskovalni program

tekoči projekt

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

Matej Klemenčič

temeljni projekt

prijava v teku

Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen

Renata Novak Klemenčič

temeljni projekt

prijava v teku

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: slovenski umetnostni
zgodovinarji med Alpami in Jadranom

Matej Klemenčič

temeljni projekt

prijava v teku

Umetnost na Primorskem v Istri med 1400-1800: naročništvo in družbene identitete v
luči sakralne in profane ikonografije

Matej Klemenčič

temeljni projekt

tekoči projekt

Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in
inovacijo

Janez Hoefler

temeljni projekt

zaključeni projekt

znanstveni sestanek

Arhivski viri za urbanisticno in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16.-19. stoletje) Metoda Kemperl

nerealiziran projekt MOL - Visoki srednji vek v severnojadranskem prostoru in jugovzhodnih Alpah (9001100)

znanstveni sestanek

tekoči projekt

znanstveni sestanek

zaključeni projekt

Nataša Golob

Visoki srednji vek v severnojadranskem prostoru in jugovzhodnih Alpah (900-1100)

Nataša Golob

Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim

Matej Klemenčič

Oddelek za zgodovino
aplikativni projekt

tekoči projekt

Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990

Božo Repe

bilateralni projekt

prijava v teku

Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja komunistične zapušcine /
Izkušnja Slovenije in Srbije

Mitja Ferenc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-SRBIJA Slovenci in Srbi - odgovornost za skupno državo 1918-1991

Mitja Ferenc

bilateralni projekt

zaključeni projekt

BILAT.SLOV-HRVAŠKA Javna raba zgodovine v Sloveniji in Hrvaški - zgodovina v
slovenskem in hrvaškem javnem mnenju

Marta Verginella

evropski projekt - okvirni program

neuspela prijava

Women in National and Cultural Border Areas: Multicultural Friendships and National
Bonds at the Intersection of the Slovene, Italian, German and Hungarian Worlds from

Marta Verginella

mentorstvo

neuspela prijava

ARRS-MR-JR-Prijava/2011/82 - Kandidat za mentorja

Janez Cvirn

13. marec 2012
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Tip projekta

Status projekta

Naslov projekta

Prijavitelj/nosilec projekta

Projekti ESF in ERC

prijava v teku

Woman in National and Cultural Border Areas: Multicultural Friendships and National
Bonds at the Intersection of the Slovene, Italian, German and Hungarian Worlds from

Marta Verginella

raziskovalni program

tekoči projekt

Slovenska zgodovina

Božo Repe

temeljni projekt

prijava v teku

Pomen in vloga občine v procesih demokratizacije na Slovenskem v 19. in 20. stol.

Dušan Nećak

temeljni projekt

prijava v teku

Viri za slovensko zgodovino 18. stoletja - znanstvena edicija dnevnika Franca Henrika Marko Štuhec
barona Raigersfelda (1735-1760)

temeljni projekt

prijava v teku

Plačano gospodinjsko delo med normo in prakso nekoč in danes

Marta Verginella

temeljni projekt

prijava v teku

Misliti krizo (Strukture in tehnike javnega diskurza o modernih ekonomskih in
družbenih krizah v Sloveniji)

Dušan Nećak

temeljni projekt

tekoči projekt

Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

Marta Verginella

temeljni projekt

tekoči projekt

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v
predmodernih obdobjih

Peter Štih

temeljni projekt

tekoči projekt

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 1800-1991

Janez Cvirn

temeljni projekt

tekoči projekt

Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega
veka do 19. stoletja)

Janez Mlinar

temeljni projekt

tekoči projekt

Italijanska fašisticna taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

Marta Verginella

temeljni projekt

zaključeni projekt

Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regijske, družbene in gospodarske tokove
v času od 13. - 16.stoletja

Peter Štih

13. marec 2012
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