
                                                 

        

Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto

PODOKTORSKI SODELAVEC S PODROČJA KULTURNE ZGODOVINE
(m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo podoktorskega sodelavca  na izrazito raziskoval-
no usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Fakultete za humanistiko in Razisko-
valnega centra za humanistiko,  v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v
mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo Raziskovalnega centra za humanistiko na po-
dročju zgodovine in migracijskih študij. 

Pogoji za prijavo:
- doktorat znanosti s področja zgodovine,
- naziv asistent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ustrezen naziv,
- sposobnost samostojnega dela,
- delovne izkušnje po pridobljenem doktoratu znanosti,
- dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo vključen v pedagoški proces oz. izvajanje predavanj na dodiplom-
skem in magistrskem študijskem  programu Kulturna zgodovina  Fakultete za humanistiko.

Delovno mesto bo na voljo takoj po koncu izbirnega postopka. Zaposlitev je za polni delovni čas in  dolo-
čen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:
- življenjepis,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev,
- znanstvena in strokovna bibliografija,
- motivacijsko pismo,
- kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 20. 12. 2022 in sicer v e-obliki na
e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 620 85 22 ali e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si
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