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Dobrodošli na Novičniku Spol in znanost na ZRC SAZU! 

Novičnik vas bo redno obveščal o dejavnostih 

Inštituta za spominske in kulturne študije ZRC SAZU

na področju raziskovanja spolov in enakih možnosti v akademski sferi. 

Na inštitutu trenutno izvajamo dva projekta iz okvira HORIZON 2020, 

projekt R&I PEERS in projekt ACT.

Februar 2019
 

https://ikss.zrc-sazu.si/


O PROJEKTIH

Projekt R&I PEERS (Pilot experiences for improving gender equality in re-

search organisations – Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v razisk-

ovalnih organizacijah) skuša ustvariti in ovrednotiti prve korake v oblikovanju 

in izvajanju načrtov za uveljavljanje enakosti spolov (gender equality plans) na 

partnerskih institucijah iz sredozemskih držav. Cilj je prekiniti z ustaljenimi 

spolno pristranskimi pristopi ter z nezavednimi pravili, ki omejujejo udeležbo 

in kariero žensk na področju znanosti. 

Trajanje: 1. maj 2018–30. april 2022 

Obiščite spletno stran projekta R&I PEERS!

 
Cilj projekta ACT (Communities of Practice for Accelerating Gender Equal-

ity and Institutional Change in Research and Innovation across Europe – Skup-

nosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb 

v evropski znanstvenoraziskovalni sferi) je promoviranje enakosti spolov v 

evropskem znanstvenoraziskovalnem prostoru skozi delovanje ‘skupnosti 

prakse’ (communities of practice) – delovnih skupin znanstvenic_kov, strokovnih  

delavk_cev in ekspertk_ov, ki izvajajo ukrepe na področju enakosti spolov. 

ACT razvija mrežo sedmih ‘skupnosti prakse’, ki se lotevajo neenakosti spolov 

na področjih delovanja kadrovskih služb, odločevalskih procesov ter razisk-

ovalnih in izobraževalnih vsebin.

Trajanje: 1. maj 2018–30. april 2021

Obiščite spletno stran projekta ACt!

https://ripeers.us2.list-manage.com/track/click?u=27d8218fe430278bcb51e0579&id=a29340521d&e=675f7ef818
http://gender-ict.net/projects/act/


KAJ SE BO DOGAJALO 
V NASLEDNJIH MESECIH?

Akcijski načrt za enakost spolov ZRC SAZU

V februarju 2019 bo v okviru projekta R&I PEERS potrjen Akcijski načrt za enakost spolov,  
ki pokriva 5 področij: mentorstvo, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 
ozaveščanje o enakosti spolov, promocija odličnosti žensk v akademiji ter raba spolno 
vključujočega jezika v uradnih dokumentih. 

Fokusna skupina

V okviru projekta ACT bomo 21. februarja 2019 organizirali fokusno skupino, ki bo, na  
osnovi analize in komentarja raziskovalnega vprašalnika ASSET (Athena Survey of  
Science, Engineering and Technology), razpravljala o enakosti spolov v akademsko-raziskovalni 
sferi na področju Centralne in Jugovzhodne Evrope. Z vprašalnikom ASSET (do zdaj so 
ga uporabili le v Združenem kraljestvu) želimo ugotoviti, ali/kako se položaj zaposlenih v  
znanstvenoraziskovalni sferi razlikuje glede na spol, starost, disciplino itn. V naši fokus-
ni skupini bodo sodelovale_i znanstvenice_ki iz štirih različnih držav, ki bodo ocenjevali 
izkušnje, pričakovanja in opažanja povezanih z delovnim mestom. 

Kava z dr. Deanom Vuleticem 

Z namenom seznaniti znanstvenice_ke, predvsem tiste na 
začetku karierne poti, o možnostih prijav na različne medn-
arodne projekte in štipendije, bomo 22. februarja 2019 gostili  
dr. Deana Vuletica. Dean je zgodovinar, specializiran za področje 
novejše evropske zgodovine. Lani je pri založbi Bloomsbury izdal 
knjigo Postwar Europe and the Eurovision Song Contest. Je preda-
vatelj na dunajski univerzi, rezultate svojega raziskovanja pa je 
objavil v številnih knjigah in člankih. Je prejemnik več akadem-
skih štipendij, med drugim je dobil štipendijo Evropskega univer-
zitetnega inštituta Max Weber, štipendijo Paula Celana Inštituta  
za humanistiko, štipendijo Whiting, Fulbrightovo štipendijo in 
štipendijo Marie Skłodowske-Curie.

Prva sinergijska konferenca

Prva sinergijska konferenca (1st Synergy Conference) v okviru projekta ACT bo orga-
nizirana 25. februarja 2019 v Bruslju, z namenom ustanavljanja prvih ‘skupnosti prakse’ 
v evropskem znanstvenoraziskovalnem prostoru. Če bi se radi udeležili konference, pro-
simo, izpolnite obrazec.

http://deanvuletic.com/
https://act-on-gender.eu/act-events/1st-act-international-synergy-conference
https://act-on-gender.eu/1st-act-international-synergy-conference-expression-interest

