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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.
April 2019

ZGODILO SE JE
ZRC SAZU dobil Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov
Direktor ZRC SAZU, dr. Oto Luthar, je 25. februarja 2019 podpisal Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti
spolov na ZRC SAZU, ki pokriva 5 področij: mentorstvo, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
ozaveščanje o enakosti spolov, promocija odličnosti žensk v akademiji ter uvajanje spolno vključujočega
jezika v uradne dokumente.

Predstavitev Akcijskega načrta za uveljavljanje enakosti spolov
na ZRC SAZU
Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov je bil predstavljen na tradicionalnem posvetu ob
Mednarodnem dnevu žensk, ki je bil 7. marca 2019, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport. Letošnji posvet je bil osredotočen na to, kako doseči, da enkratni ukrepi za povečanje
enakopravnosti na akademskih inštitucijah postanejo tudi dolgoročne spremembe. Prvi del posveta
je bil usmerjen na pripravo zakonodaje in oblikovanje ukrepov na področju enakih možnosti. V
drugem delu posveta so se zvrstile predstavitve strategij za enakost spolov, ki so jih že oblikovali (ali
jih pripravljajo) na Kemijskem inštitutu, ZRC SAZU, Nacionalnem inštitutu za biologijo in Filozofski
fakulteti UL s poudarkom na indikatorjih, ki merijo njihovo uresničevanje. Tu si lahko ogledate posnetek:
http://videolectures.net/single_mihajlovic_zajc_petrovic_rotter_turnsek/
Povezava na PPT predstavitve je objavljena tudi na spletni strani komisije:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/
enake_moznosti_na_podrocju_znanosti/dejavnosti_komisije/posvet_enakost_spolov_in_dolgorocne_
institucionalne_spremembe/.

Fokusna skupina v okviru projekta ACT
V februarju 2019 se je odvila fokusna skupina znotraj projekta ACT (Skupnosti prakse za pospeševanje
enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi).
Raziskovalke in raziskovalci iz štirih držav Centralne in
Jugovzhodne Evrope so razpravljali o enakosti spolov
znotraj akademsko-raziskovalne sfere preko analize in
komentarja raziskovalnega vprašalnika ASSET (Athena
Survey of Science, Engineering and Technology), ki
ga je pripravila partnerska ustanova Advance HE
iz Združenega kraljestva. Podali so lastna izkustva,
pričakovanja in opažanja povezana z uvajanjem enakosti
spolov na delovnem mestu. Foto: Jovana Mihajlović Trbovc

Delavnica dr. Deana Vuletica
Prav tako smo v mesecu februarju povabili v goste dr.
Deana Vuletica iz Univerze na Dunaju, dobitnika številnih
mednarodnih štipendij, s katerim smo organizirali
dogodek Kava z Deanom Vuleticem. Namen srečanja je
bil seznaniti znanstvenice_ke, predvsem tiste na začetku
karierne poti, o možnostih prijav na različne mednarodne
štipendije. Foto: Marko Zaplatil

Delavnici o uvajanju spolno občutljivega pristopa
v raziskovanje in poučevanje
Na podlagi Priročnika za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje, prevedenega
tudi v angleščino Toolkit for Integrating Gender- Sensitive Approach into Researchand Teaching, ki sta ga
sodelavki Inštituta za kulturne in spominske študije pripravili v času projekta GARCIA (Enakost spolov v
akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji), je dr. Jovana Mihajlović Trbovc,
soavtorica priročnika, izvedla delavnico z naslovom How to integrate gender dimension into research

content v okviru sestanka konzorcija projekta R&I PEERS. Delavnica je obravnavala korake v kreiranju
spolno-občutljivih raziskovalnih vprašanj, metodologij in interpretacij rezultatov. Delavnico v Atenah, ki se
je odvila v začetku letošnjega aprila, je organiziral General Secretariat for Gender Equality Grčije.
Foto: Tanja Petrović

Prav tako je dr. Jovana Mihajlović Trbovc, konec marca 2019, na Kemijskem inštitutu, znotraj »sestrskega«
projekta PLOTINA (Promoting Gender Balance and Inclustion in Research, Innovation and Training) vodila
delavnico Vloga spola v raziskovanju. Namen delavnice je bil razlaga pomena vloge (biološkega in
družbenega) spola pri raziskovanju, kako je vloga spola vključena v raziskave v naravoslovnih znanostih ter
kje se lahko poišče orodja in primere analizirane vloge spola na svojem področju. Vključevanje dimenzije
spola v raziskave omogoča pripravo uspešnejših projektnih prijav in se kot kriterij že zahteva tudi v večini
razpisov Evropske komisije.

Prva sinergijska konferenca v okviru projekta ACT
Prva sinergijska konferenca (1st Synergy Conference) v okviru projekta ACT, je bila organizirana 25. februarja
2019 v Bruslju z namenom ustanavljanja prvih 'skupnosti prakse' v evropskem znanstvenoraziskovalnem
prostoru. V primeru skupnosti, ki jo bo povezoval ZRC SAZU bo to združenje inštitucij v Sloveniji, ki hočejo
izpeljati ukrepe za enakost spolov znotraj delovnega kolektiva.

Predavanje o ženskah v znanosti
V okviru predmeta Antropologija spola in spolnosti, ki ga vodi doc. dr. Alenka Bartulović na Filozofski
fakulteti UL, je v začetku aprila dr. Jovana Mihajlović Trbovc imela gostujoče predavanje Ženske v znanosti.
Predavanje je obravnavalo teme položaja žensk v akademski hierarhiji skozi zgodovinsko perspektivo, zakaj
je malo žensk v tehnoloških in naravoslovnih vedah ter kako spolne pristranskosti delujejo v delovnem
okolju in vplivajo na raziskovanje. Foto: Alenka Bartulović

DOGAJALO SE BO
Prvi sestanek »Skupnosti za enakost spolov
na slovenskih akademskih institucijah«
Kot prvi korak v kreiranju 'skupnosti prakse', ki jo bo vodil ZRC SAZU kot del projekta ACT, bomo v polovici
maja organizirali Prvi sestanek Skupnosti za enakost spolov na slovenskih akademskih institucijah. Namen
sestanka je predstaviti namen in pogoje sodelovanja ter izbrati glavne teme, ki bodo predmet izmenjave
znanj, izkušenj in skupnega učenja.

Dogodek ŽRC SAZU
V maju začenjamo z redno serijo dogodkov in dejavnosti pod oznako ŽRC SAZU, s katerimi bomo na ZRC
SAZU promovirali znanstveno odličnost raziskovalk. Podrobnejše informacije sledijo kmalu!

Informacije o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere

Pomemben aspekt prizadevanja za enake možnosti v vsaki raziskovalni organizacije je povezan s potrebami
raziskovalk_cev na začetku kariere. Zato smo vrsto strategij znotraj Akcijskega načrta za uveljavljanje
enakosti spolov posvetili mentorstvu. V novičniku bomo redno objavljali informacije o štipendijah in ostalih
možnostih za raziskovanje v tujini, prilagojene predvsem potrebam mlajših raziskovalk_cev.
Spodnji seznam ponuja nekaj osnovnih informacij o štipendijah in možnostih za bivanje v tujini za
raziskovalke_ce na začetku kariere, ter o načinih, kako in kje slediti informacijam o štipendijah.
• Center za študije jugovzhodne Evrope Univerze v Grazu:
•m
 ožnost enosemetrskih štipendij:
https://suedosteuropa.uni-graz.at/de/zentrum/visiting-fellows-program/)
• na Univerzi v Grazu je pravkar ustanovljen Field of Excellence »Dimensions of Europeanization«
•G
 O Styria program štipendij: https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/gostyria/?fbclid=IwAR0M_nXD3PEFa7Ecy0DrXex58my99untqyYp0TqOwW3px3wUq_NMQmhcVCc
• CAS Sofija – štipendije za tuje raziskovalce; možno se je prijaviti na njihov novičnik:
https://www.cas.bg/en/
• IOS Regensburg – letno razpisujejo enomesečne štipendije:
https://www.ios-regensburg.de/en/visiting-fellows-program.html
• CAS SEE Rijeka – štipendije za tuje raziskovalce: http://cas.uniri.hr
• EURIAS štipendije – konzorcij Evropskih centrov za napredne študije – letno razpisujejo štipendije za
(junior) fellowships: http://www.2018-2019.eurias-fp.eu / trenutno se razpis ne izvaja, možne so prijave
na vsak posamezni inštitut
• Inštitut Aleksanteri v Helsinkih ponuja štipendije: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute
• New Europe college v Bukarešti ponuja junior fellowships: http://www.nec.ro/fellowships/
• Institute for Advanced Study CEU – ponuja štipendije za 6-10 mesecev:
https://ias.ceu.edu/fellowships-ias-ceu
• Visegrad Scholarship za raziskovanje v Open Society Archives at CEU, ki ga financira Visegrad Fund:
http://www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship

• Institute for Human Sciences IWM na Dunaju razpisuje vrsto štipendij za bivanje na inštitutu:
http://www.iwm.at/fellowship-programs/
• Columbia University (NYC), Institute for the Study of Human Rights – visiting scholar štipendije:
http://www.humanrightscolumbia.org/research/become-visiting-scholar
• Georg Eckert Institute for International Textbook Research (Braunschweig, Nemčija) ponuja raziskovalne
štipendije: http://www.gei.de/en/fellowships-awards.html
• Imre Kertesz Kolleg Jena: štipendije za raziskovalke_ce iz srednje in jugovzhodne Evrope:
http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/imre-kertesz-kolleg-jena/fellowships/
• Štipendije na programu Art Histories and Aesthetic Practices (Berlin):
https://www.art-histories.de/en/the-research-program.html
• DAAD štipendije:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
• Madžarske državne štipendije https://tka.hu/english - bilateralne državne štipendije, razpisane vsako
študijsko leto (financirajo krajše in daljše raziskovalne izmenjave, od 3 dni do max 10 mesecev)
https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
• Spletna stran »H-Soz-Kult: https://www.hsozkult.de/opportunity/page
• OEAD štipendije: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/
• Poletna šola za doktorske študente v Kaunasu, splošne tematike in dogodki za mreženje:
https://summerschool.ktu.edu/
• ERSA poletne in zimske šole na tematiko regionalnega razvoja in razvoja mest:
https://ersa.org/events-category/summer-school/

Mailing liste, novičniki, Facebook skupine:
• Balkan Academic News: balkans@list.uni-graz.at
• CKPIS novičnik: https://groups.google.com/group/ckpis-info
• Historical Dialogues novičnik (Historical Justice and Memory Network, koordinira Columbia University):
dialogues@columbia.edu
• Why We Study Eastern Europe? https://www.facebook.com/groups/601642566530240/?ref=group_
browse_new
• Cultural Border Studies: https://www.facebook.com/groups/309241532924750/

