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Uprava
Univerza v Ljubljani

Letno srečanje Doktorske šole Univerze v Ljubljani
Spoštovani,
vabimo vas na Letno srečanje Doktorske šole 2022, ki bo v četrtek, 2. junija 2022, ob 16. uri v veliki
dvorani na UL FDV (v živo), Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.
Osrednja tema tokratnega srečanja bo ravnanje z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju ter
izzivi, povezani s pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.
V prvem delu srečanja bosta kot osrednja govornika nastopila izr. prof. dr. Darja Fišer, profesorica in
raziskovalka na Oddelku za prevajalstvo UL FF ter novoimenovana izvršna direktorica evropske
raziskovalne infrastrukture CLARIN ERIC, in izr. prof. dr. Simon Sedej, vodja raziskovalne skupine
na Oddelku za kardiologijo na Medicinski univerzi v Gradcu ter član Sveta Svetovne mreže UL. Drugi
del srečanja bo namenjen delavnicam in reševanju konkretnih primerov, povezanih s pripravo načrta
ravnanja z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju.
Za udeležbo na srečanju se doktorski študenti in študentke prijavite do 1. 6. 2022 na portalu POPR Glede
na raziskovalno področje vas bomo razvrstili v delavnice, ki bodo potekale vzporedno (pet sekcij).
Vsi ostali svojo udeležbo prosimo sporočite na doktorski.studij@uni-lj.si .
Program srečanja vam posredujemo v prilogi.
Veselimo se srečanja z vami.

TATJANA
MARVIN
Vabljeni:
- Doktorandi in doktorandke
- Mentorice in mentorji
- Rektor
- Prorektorji in prorektorica
- Prodekani, odgovorni za doktorski študij na članicah
- Skrbnice in skrbniki doktorskih študijskih programov
- Člani in članice Komisije za doktorski študij Senata UL
- Društvo Mlada akademija
- Strokovne službe za doktorski študij članic UL
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prof. dr. Tatjana Marvin
Predstojnica Doktorske šole
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PROGRAM LETNEGA SREČANJA DOKTORSKE ŠOLE UL 2022
Tema: Ravnanje z raziskovalnimi podatki
Kdaj: Četrtek, 2. junij 2022, ob 16.00
Kje: Velika dvorana Fakultete za družbene vede UL, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
Program
OTVORITEV SREČANJA
16.00-16.05

Uvodni pozdrav

16.05-16.10

Pozdravni nagovor rektorja

16.10-16.35

FAIR ravnanje z raziskovalnimi podatki v biomedicini

16.35-17.00

Predstavitev raziskovalne infrastrukture za jezikovne podatke
CLARIN.SI

17.00-17.15
17.15-18.00

18.00

prof. dr. Tatjana Marvin, Predstojnica Doktorske šole UL
prof. dr. Gregor Majdič, Rektor UL
RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

izr. prof. dr. Simon Sedej, Medicinska univerza v Gradcu
izr. prof. dr. Darja Fišer, UL Filozofska fakulteta
ODMOR ZA KAVO

Delavnice (vzporedne sekcije)

zn. sod. dr. Kaja Dobrovoljc, UL Filozofska fakulteta/Center za jezikovne
vire in tehnologije UL
prof. dr. Mateja Drnovšek, UL Ekonomska fakulteta
prof. dr. Marko Hočevar, UL Fakulteta za strojništvo
asist. dr. Jernej Kaluža, UL Fakulteta za družbene vede
izr. prof. dr. Simon Sedej, Medicinska univerza v Gradcu
ZAKLJUČEK SREČANJA
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