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ZGODILO SE JE

Začela je delovati Spletna stran skupine Alt+G

Skupina za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah – Alt+G, 
ki jo koordiniramo v okviru projekta ACt – Skupnosti prakse za pospeöevanje enakosti spolov in institucio-
nalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi, je dobila svojo spletno stran https://altg.act-on-
gender.eu/. Na spletni strani je predstavljeno 30 posameznic_kov, iz 15 raziskovalnih ustanov iz Slovenije, 
ki tvorijo skupino Alt+G. Blog, ki ga pišejo člani_ce skupine, poroča o skupnih dejavnostih ter prizadevanjih 
njenih članic_ov . Tako najnovejši blog obvešča o nastopih članic_ov skupine Alt+G v medijih: Urša Opara 
Krašovec za revijo Zarja pojasnjuje, zakaj je enakopravnost žensk v znanosti utvara, Milica Antić Gaber pa 
za Mladino, zakaj ni bistveno drugače na evropskem političnem parketu.

Delavnica članice skupine Alt+G na temo spolne neenakosti

Raziskovalni inštitut InnoRenew Center of Excellence, ki je članica skupine Alt+G, je 8. novembra 2019 
organiziral delavnico o enakosti spolov za zaposlene. Center odličnosti, ki se sicer ukvarja z raziskovanjem 
obnovljivih materialov in trajnostne gradnje, deli prepričanje »da je za vse napredne ustanove pomembno, 
da se ukvarjajo tudi z vprašanji spolne (ne)enakosti«. Delavnica, ki jo je vodil Maxime Forest, predavatelj na 
Sciences Po iz Pariza, je bila razdeljena na dva dela. V prvem delu so se zaposleni seznanili z opredelitvami 
temeljnih problematik na tem področju, razpravljali pa so tudi o moški podobi znanosti. V drugem delu, ki je 
bil zasnovan bolj interaktivno, je vodja delavnice obravnaval vprašanje dimenzije spola v raziskovalnih pro-
jektih s pomočjo priročnika Gender in EU-funded Research. Preko študije primera so razpravljali, kako naj 
raziskovalci_ke vključijo dimenzijo spola v svoje raziskovalne prakse. Več o izzivih organiziranja tovrstnega 
treninga za zaposlene piše projektna koordinatorica centra, Kim Turk Mehes, na blogu skupine Alt+G. 
 Predavatelj Maxime Forest. Foto: Kim Turk Mehes
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Posvet Komisije za enake možnosti v znanosti o mladih

Tokratni posvet Komisije, ki je bil organiziran 26. novembra 2019, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, je bil posvečen izzivom, s katerimi se soočajo mladi v znanosti. Jovana Mihajlović Trbovc 
je moderirala debato o izzivih, s katerimi se srečujejo mladi ob vračanju iz tujine nazaj v slovensko razisk-
ovalno okolje. Sodelujoči_e v razpravi so se strinjali, da je mobilnost sestavni del znanstvenega poklica, 
zato problem ni odhajanje mladih v tujino, temveč pomanjkanje načinov za njihovo ponovno vključevanje 
v slovensko raziskovalno okolje. Namesto o »begu možganov« je zato treba razmišljati o odprtosti znan-
stvenih institucij. Med drugim je stabilnost zaposlitve ključen dejavnik pri odločanju o vrnitvi v Slovenijo, 
še zlasti za ženske, saj največ žensk »izpade« iz tekme za akademske položaje v obdobju po doktoratu, ki 
je pogosto tudi čas ustvarjanja družine. Druga okrogla miza posveta je bila posvečena medgeneracijskim 
kratkim stikom, oziroma temu, da so obstoječe programske skupine velikokrat zaprte in ni ustreznih me-
hanizmov za vključevanje mladih raziskovalcev in raziskovalk. Na spletni strani Komisije si lahko preberete 
sklepe posveta. Udeleženke_ci posveta Komisije za enake možnosti. Foto: Petra Žagar 

Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU 
na začetku znanstvene poti

24. in 25. oktobra je potekal sedmi simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene 
poti, ki je omogočil spoznavanje in izmenjavo mnenj med raziskovalci_kami iz različnih inštitutov ter med 
mladimi in bolj izkušenimi raziskovalkami_ci. Tema simpozija »Kam greš, tehnologija?« je preizpraševala 
odnos do skokovitega razvoja tehnologije in njenih družbenih posledic. Novembra je izšla tudi prva številka 
publikacije »Platforma: Zbornik študentov in študentk Podiplomske šole ZRC SAZU«, ki bo izhajala enkrat 
letno in odpira prostor študentkam in študentom vseh študijskih modulov na Podiplomski šoli ZRC SAZU, da 
predstavijo svoje delo širši znanstveni javnosti. Udeleženke_ci simpozija raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na 

začetku znanstvene poti. Foto: Cherie Plausteiner
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Okrogla miza o izkušnjah mlajših raziskovalk_cev 
z odličnimi znanstvenimi objavami 

10. decembra je na ZRC SAZU potekala okrogla miza »Od prepričljive ideje in kakovostnega raziskovalnega 
dela do odlične objave: Izkušnje (mlajših) raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU«. Pogovor je del prizade-
vanj za izboljšanje mentorskih praks in zagotavljanja potrebnih veščin mlajšim raziskovalkam_cem, ki je del 
Akcijskega načrta za uveljavljanje enakosti spolov na ZRC SAZU. Okroglo mizo je vodila dr. Mimi Urbanc, 
namestnica direktorja ZRC SAZU, k pogovoru pa so bili povabljeni mlajši raziskovalki in raziskovalec, ki so v 
zadnjem času opozorili nase z odličnimi znanstvenimi objavami: dr. Mateja Breg Valjavec iz Geografskega 
inštituta Antona Melika ZRC SAZU, dr. Rok Benčin, ki je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Filozofskem 
inštitutu ZRC SAZU, in dr. Nataša Rogelja Caf iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. 
Pogovor je ponudil nekaj praktičnih nasvetov za delovanje v kontekstu, kjer je znanstveno delo pogosto 
razdrobljeno med različne projekte, opozoril na to, da je treba odkrito govoriti o zavrnitvah, negovati vztra-
jnost in končno, raziskovati tisto, kar nas veseli. Več si lahko preberete na naslednji povezavi. 

Udeleženke_ci okrogle mize, z leve proti desni: 

dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Rok Benčin, dr. Nataša Rogelja Caf in dr. Mimi Urbanc. 

Foto: Marko Zaplatil
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Informacije o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere

Pomemben aspekt prizadevanja za enake možnosti v vsaki raziskovalni organizaciji je povezan s potrebami 
raziskovalk_cev na začetku kariere. Zato v novičniku redno objavljamo informacije o štipendijah in ostalih 
možnostih za raziskovanje v tujini.

V tokratnem novičniku nadaljujemo z informacijami o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere. 
Za več informacij si poglejte predhodne številke novičnika.

•  Doktorske in podoktorske štipendije znotraj berlinskega program »4A Laboratory: Art Histories, 
Archaeologies, Anthropologies, Aesthetics«, v organizaciji Kunsthistorisches Institut in Florenz (Max-
Planck-Institut) in drugih ustanov:  https://www.khi.fi.it/de/aktuelles/call-for-papers-applications.php

•  Doktorske štipendije literarnih in kulturnih študij na Univerzi v Münsterju: https://www.air4edu.com/
opportunities/31-12-19-munster-de-2-phd-scholarships-in-literary-and-cultural-studies/

•  Postdoktorski štipendiji na Cornell University, Ithaca, znotraj programa »Global Grand Challenge on 
Migration«: http://einaudi.cornell.edu/migrations/call-postdoctoral-fellows
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