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UVOD
Poročilo o znanstvenoraziskovalnem delu na Alma Mater Europaea – Fakulteti za
humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (AMEU – ISH) za obdobje
2014–2019 povzema raziskovalne aktivnosti in dosežke raziskovalcev in raziskovalk,
visokošolskih učiteljev in učiteljic, sodelavcev in sodelavk AMEU – ISH, vpetost fakultete v
domače in mednarodno znanstvenoraziskovalno okolje, izobraževalno, knjižnično, založniško
in publicistično dejavnost ter vključenost študentov in študentk v raziskovalno delo.
AMEU – ISH ima močno tradicijo znanstvenoraziskovalnega dela; od 1.1. 2004 dalje
programsko skupino Raziskave kulturnih formacij (P6-0278) in dve raziskovalni skupini. Od
leta 1997 do danes so bili na AMEU – ISH uspešno zaključeni številni nacionalni in
mednarodni projekti iz področij filozofije, antropologije, zgodovine, kulturologije, umetnosti,
religije, vzgoje in izobraževanja itn.
Če povzamemo dosežke raziskovalne skupine AMEU – ISH na znanstvenoraziskovalnem
področju v zadnjih petih letih (2014–2019), so le-ti izjemni: 133 člankov in drugih sestavnih
delov, od tega 36 izvirnih znanstvenih člankov, 23 poglavij v monografskih publikacijah, 28
monografij in drugih zaključnih del, od tega 14 znanstvenih monografij, 23 članstev v
uredniških odborih itn. V tem obdobju so bili prav tako izjemni tudi dosežki programske
skupine, ki deluje v okviru raziskovalnega programa Raziskave kulturnih formacij, in sicer
skupno 210 člankov in drugih sestavnih delov (od tega 47 izvirnih znanstvenih člankov), 41
monografij in drugih zaključnih del (od tega 22 znanstvenih monografij), 153 izvedenih del
(dogodkov) ter 206 sekundarnih avtorstev (od tega 38 uredništev).
Znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost, ki jo AMEU – ISH nenehno izkazuje s svojim
znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom, je ena petih glavnih strateških usmeritev tudi
v prihodnjem obdobju petih let (2018–2023), kar pomeni, da si bo AMEU – ISH tudi v
prihodnje prizadeval k negovanju in krepitvi svoje akademske odličnosti s tesnim
povezovanjem izobraževanja in raziskovanja, ob nenehnem sledenju razvoja humanističnih
znanosti in s humanistiko povezanih ved ter z uvajanjem novih pristopov in nove miselnosti,
kar je tudi najizrazitejša intelektualna vizija AMEU – ISH.

Ljubljana, 19. september 2019

Direktor
prof. dr. Jurij Toplak
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1 SPLOŠNO
1.1 Predstavitev AMEU – ISH
Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis
(krajše AMEU – ISH) je visokokakovostna visokošolska izobraževalna in raziskovalna
ustanova z dolgoletno tradicijo na področju izobraževalne in znanstvenoraziskovalne
dejavnosti, ki je bila ustanovljena z namenom, da bi dopolnila obstoječe možnosti za
podiplomsko izobraževanje na ravni kvalitetno primerljivih in enakovrednih programov v
slovenskem in širšem akademskem prostoru (in ne zato, da bi z njimi tekmovala).
Institutum Studiorum Humanitatis – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana,
je bila tako prva samostojna visokošolska ustanova v Sloveniji (in verjetno tudi v vseh
tranzicijskih deželah) s stopnjo univerzitetnega študija na področju humanističnih in
družbenih ved, ki je dosegla državno priznanje svoje akademske vrednosti in pravico do
podeljevanja javno veljavnih listin za magistrski in doktorski študij. V letu 1995 je bila
fakulteta vpisana v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo in šport (o
vpisu je bila izdana odločba št. 601-736/95) in od tedaj deluje kot samostojen visokošolski
zavod.
Vendar pa je ideja in organizacijske priprave na ustanovitev fakultete starejša; skupina
univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev Univerze v Ljubljani in nekaterih znanstvenih
ustanov je – po nekaj izjalovljenih poskusih, da bi v okrilju obstoječih univerzitetnih institucij
ustanovila avtonomno raziskovalno in izobraževalno enoto na področjih socialne
antropologije, zgodovinske antropologije, znanosti o diskurzu in epistemologije, ki bi
omogočila hitro in racionalno uvajanje vednosti in raziskovalnih metod, ki jih v znanstvenem
okolju ni bilo ali pa so bile nerazvite, skupina pa je o njih sodila, da so nujno potrebne –
odločila, da začne z dejavnostmi, ki naj bi stanje karseda hitro popravile, in da ustanovi
neodvisno ustanovo, namenjeno razvijanju manjkajočih in premalo razvitih disciplin in
znanstvenih področij.
Prvo dejanje je bila ustanovitev in uveljavitev zbirke temeljnih del iz svetovne znanstvene
literature s področja humanističnih in družbenih ved, ki naj bi jih v integralnih slovenskih
izdajah ponudili slovenskemu intelektualnemu občinstvu, zlasti študentskemu. To je bila
zbirka Studia Humanitatis, v kateri je od leta 1986 do danes izšlo 150 prevodnih del in več
ponatisov, v drugih založbinih zbirkah pa še 20 naslovov. Zbirka, ki je sprva imela obliko
javnega razpisa za vse slovenske založbe, je dolgo časa izhajala v okviru ŠKUC, nato prešla v
institucionalni okvir Institutum Studiorum Humanitatis in se leta 1997 reorganizirala v
samostojno založniško hišo z enakim, a nekoliko razširjenim programom.
Drugo dejanje je bila ustanovitev raziskovalnega inštituta, najprej, leta 1991, z imenom
Evropski center za humanistične študije (ustanovljen 17. 3. 1992 in 3. 6. 1992 s tem imenom
vpisan v sodni register, št. 3268/92) in pozneje, od januarja 1995 dalje kot ISH, Institutum
Studiorum Humanitatis – Fakulteta za humanistični podiplomski študij, Ljubljana (pod tem
imenom je bila Fakulteta vpisana v sodni register kot samostojni visokošolski zavod.
Status pravne osebe je od tedaj isti, ustanovitelj, naziv in sedež ustanove pa se je spreminjal.
Dne 1. 1. 2014 se je ISH, Fakulteta za humanistični podiplomski študij, Ljubljana priključil pod
okrilje Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor (AMEU – ECM), ki je prevzel
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ustanoviteljske obveznosti fakultete, ki je z dnem 30. 4. 2014 postala samostojna
organizacijska enota pod imenom Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis,
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (krajše AMEU – ISH). AMEU – ISH je
članica AMEU – ECM, pri čemer pa je njena pravna subjektiviteta podana kot samostojne
pravne osebe v smislu samostojnega visokošolskega zavoda.
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je
visokošolskemu zavodu ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij dne 24. 4. 2012
podelil akreditacijo študijskima programoma druge in tretje stopnje Humanistične znanosti,
v septembru 2017 pa je Svet NAKVIS-a podelil tudi akreditacijo univerzitetnemu študijskemu
programu 1. stopnje Humanistični študiji, ki ga je fakulteta pričela izvajati v študijskem letu
2018/19. Uvedba dodiplomskega študija je posledično vodila do spremembe imena fakultete,
ki se po novem imenuje Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum
Studiorum Humanitatis, Ljubljana.
Alma Mater ima akademski in institucionalni patronat Evropske akademije znanosti in
umetnosti (EASA) iz Salzburga, ki ima preko 1600 članov akademikov in med njimi 32
dobitnikov Nobelove nagrade, s čimer je tudi raziskovalcem in raziskovalkam AMEU – ISH
omogočena vključitev v najširše znanstveno-raziskovalno sodelovanje.

1.2 Poslanstvo in vizija AMEU – ISH
Osnovno poslanstvo AMEU – ISH je izvajanje visokošolske izobraževalne ter
znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področju humanistike in njej sorodnih ali
povezanih znanstvenih disciplin in novih mejnih ved, ter služenje domači in mednarodni
skupnosti kot izobraževalno in znanstvenoraziskovalno središče, ki s komplementarnimi
programi in znanji dopolnjuje ponudbo drugih univerz in visokošolskih zavodov na tem
področju.
Fakulteta z organizacijo in načinom dela zagotavlja povezavo med pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom, saj je specifičnost njenega delovanja prav neposredna povezanost
izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa, ki pomeni sprotno prelivanje
znanstvenih rezultatov v učne vsebine. Na ta način fakulteta skrbi za razvoj znanstvenih
disciplin ter strokovnih področij v domačem in mednarodnem okolju ter pospešuje dotok
znanja in metod iz najbolj razvitih humanističnih središč v slovenski in srednjeevropski
prostor.
Vizija AMEU – ISH je graditi na prepoznavnosti, elitnosti in specifični vlogi institucije z
dolgoletno tradicijo na področju humanistike in njej sorodnih disciplin z vključevanjem
vrhunskih predavateljev in predavateljic ter raziskovalcev in raziskovalk v pedagoški in
raziskovalni proces, s ponudbo odličnih študijskih programov, kot tudi s krepitvijo
raziskovalnega dela ter z organizacijo vidnih dogodkov.
Najizrazitejša intelektualna vizija AMEU – ISH je tako povezovanje izobraževanja in
raziskovanja in ob tem nenehno sledenje razvoju humanističnih znanosti ter uvajanje novih
pristopov in nove miselnosti.
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2 ORGANIZIRANOST RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE
AMEU – ISH je z vpisana v Razvid raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost RS (ARRS) v evidenco raziskovalnih organizacij pod št. 0433.
Pri ARRS ima AMEU – ISH registrirani dve raziskovalni skupini, ki delujeta v okviru dveh
inštitutov:
•
•

Inštitut za humanistične raziskave (0433-005), vodja prof. dr. Polona Tratnik.
Inštitut za družboslovne raziskave (0433-002), vodja izr. prof. dr. Cirila Toplak.

2.1 Raziskovalna skupina AMEU – ISH v letu 2019
V letu 2019 na AMEU – ISH deluje raziskovalna skupina šestih raziskovalcev in raziskovalk, ki
delujejo na različnih področjih humanistike in družboslovja; raziskovalni skupini nudi
strokovno podporo ena tehnična pomočnica.
Tabela 1. Raziskovalna skupina AMEU – ISH v letu 2019 (vir: SICRIS, 2019).
Zap.
št.
1
2

Šifra
ARRS
12226
51354

Naziv Priimek in ime

Veda

Dr.
Dr.

Humanistika
Humanistika

3

51918

Dr.

4
5
6
7

18054
38532
14711
29337

Dr.
Dr.
Dr.

Brglez Alja
Crowther Paul
David
Hauptman
Komotar Maruša
Škof Lenart
Štiglic Dijana
Toplak Cirila
Tratnik Polona

Raziskovalno
področje
Zgodovinopisje
Filozofija

Status
Raziskovalec
Raziskovalec

Družboslovje

Vzgoja
in Raziskovalec
izobraževanje
Humanistika Filozofija
Raziskovalec
Tehnik
Družboslovje Politične vede
Raziskovalec
Humanistika Filozofija
Raziskovalec

2.2 Raziskovalna uspešnost raziskovalne skupine AMEU – ISH (2014–2019)
V nadaljevanju so predstavljeni bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti raziskovalne
skupine v zadnjih petih letih (2014–2019).
Tabela 2. Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti raziskovalne skupine AMEU – ISH po
metodologiji ARRS v obdobju 2014 – 2019 (vir SICRIS, 2019).
Kvantitativne ocene
A1 - objave
Upoštevane točke
A'' - izjemni dosežki
A' - zelo kvalitetni dosežki
A1/2 - pomembni dosežki
Ocena A1
Citiranost
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2009-2019)
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2009-2019)
h-indeks v zadnjih 10 letih (2009-2019)
Ocena A3- sredstva izven ARRS (za obdobje 2013-2017)
6

Točke
5610.97
1420.18
3595.72
3996.96

Ocena
4.00
0.95
1.00
1.00
6.95
Podatki
34
9
2
3.26
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V naslednji tabeli prikazujemo še bibliografske kazalce raziskovalne uspešnosti posameznih
raziskovalcev, ki delujejo v okviru raziskovalne skupine AMEU – ISH, in sicer v petletnem
obdobju od 2014 do 2019.
Tabela 3. Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti posameznih članov in članic
raziskovalne skupine AMEU – ISH v skladu s kategorizacijo po metodologiji ARRS –
humanistika (2014–2019) (vir: SICRIS, 2019).
Ime
in
priimek
(šifra)

Upoš. tč.

A''

A'

A1/2

A1

Dr. Brglez
Alja
(12226)
Dr.
Crowther
Paul David
(51354)
Dr.
Hauptman
Komotar
Maruša
(51918)
Dr. Škof
Lenart
(18054)
Dr. Toplak
Cirila
(14711)
Dr.
Tratnik
Polona
(29337)
Skupaj

110.25

0

0

30.00

0.31

1000.88

800.00

963.
38

963.38

577.
54

155.92

428.
13

2033.52

304.26

753.
31

CI
10

hind
eks

A

A

A

A

32

31

3

345

0

CI
m
a
x
0

A3

0

0

0.0
5

0

0

0.05

4.48

0

0

0

0

0

0

0

0

508.13

2.27

1

1

1

0

0

0

0

0

1232.
62

1363.8
6

5.93

7

2

1

0

0

0

0.0
3

0.03

0

474.
25

554.25

2.70

23

9

2

0

0

0

0

0

1106.73

160.00

497.
34

577.34

3.77

3

1

1

0

3.1
8

0

0

3.18

5582.23

1420.18

3595.
72

3996.9
6

19.46

34

9

2

0

3.2
3

0

0.0
3

3.26

3

V spodnji tabeli prikazujemo še podatke o skupnem številu in vrsti objavljenih znanstvenih
dosežkov članov in članic raziskovalne skupine AMEU – ISH v obdobju med leti 2014 in 2019.
Tabela 4. Število in vrsta objavljenih znanstvenih dosežkov raziskovalne skupine AMEU – ISH
v zadnjih petih letih (2014–2019) (vir: SICRIS).
Znanstveni
Cobiss tip
dosežek
Članki in drugi 1.01 Izvirni znanstveni članek
sestavni deli
1.02 Pregledni znanstveni članek
1.04 Strokovni članek
1.05 Poljudni članek
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno
predavanje)
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
1.10 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
(vabljeno predavanje)
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7

Skupaj
36
3
10
8
1
12
1
24
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1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski
publikaciji
1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
1.20 Predgovor, spremna beseda
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar
1.22 Intervju

23

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

29

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5
65
23
1
6
1
14
7
5
2
1
1
1
62

1
2
6
3
3
Skupaj
133
Monografije in 2.01 Znanstvena monografija
14
druga zaključena 2.02 Strokovna monografija
2
dela
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z 1
recenzijo
2.08 Doktorska disertacija
1
2.17 Katalog razstave
2
2.19 Radijska ali televizijska oddaja
8
28
Skupaj
Izvedena
dela 3.11 Radijski ali TV dogodek
14
(dogodki)
3.14 Predavanje na tuji univerzi
17

Skupaj
Sekundarno
avtorstvo

Urednik
Mentor pri doktorskih disertacijah
Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)
Mentor pri magistrskih delih
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
Mentor pri diplomskih delih
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
Prevajalec
Somentor pri doktorskih disertacijah
Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)
Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij)

Skupaj

3 RAZISKOVALNI PROGRAM Raziskave kulturnih formacij
AMEU – ISH od leta 2004 izvaja raziskovalni program z nacionalno koncesijo Raziskave
kulturnih formacij (P6-0278, 5. obdobje financiranja 2019-2024), ki ga financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).
Raziskovalni program izvaja AMEU – ISH kot nosilec ter kot izvajalca Inštitut za civilizacijo in
kulturo (ICK) in programska skupina Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor,
slednja od 1.1. 2019 dalje. Vodja programa je prof. dr. Polona Tratnik. Raziskovalni program
je s 1. 1. 2019 pričel z novim obdobjem financiranja (do 31. 12. 2024) in je v celoti vreden
500.000 eur.
Tabela 5. Osnovni podatki o raziskovalnem programu Raziskave kulturnih formacij.
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Evidenčna št.
Obdobje izvajanja
Obseg v FTE v 2019
Vodja raziskovalnega programa
Nosilec
Izvajalci
Število
raziskovalcev
raziskovalnem programu

P6-0278
1.1.2019 - 31.12.2024
1,71 FTE
Prof. dr. Polona Tratnik
AMEU – ISH
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana ter AMEU
– Evropski center Maribor (1.1.2019 dalje)
v 16 (6 pri nosilni raziskovalni organizaciji AMEU - ISH) in
po 5 v vsaki od obeh izvajalskih raziskovalnih
organizacijah (ICK in AMEU – ECM)

Raziskave kulturnih formacij je program, ki omogoča raziskovalcem, ki izhajajo iz različnih
znanstvenih področij, interdisciplinarno pristopati k raziskavam kulturnih formacij:
primerjalno (primerjava različnih formacij) ali relacijsko (npr. v razmerju do družbenega
konteksta), in sicer sinhrono (v istem času) ali diahrono (skozi čas).
Pojem kulturna formacija širše pomeni notranje povezano celoto družbenih razmerij,
temelječo na določenem produkcijskem načinu, ožje pa konkretno povezanost nekega skupka
kulturnih praks, ki ima prepoznavne značilnosti in ki je obravnavan tako v svojih notranjih
razmerjih kot v razmerju do širše družbene formacije in drugih družbenih formacij. Raziskave
kulturnih formacij je program, ki omogoča raziskovalcem iz različnih znanstvenih področij,
interdisciplinarno pristopati k raziskavam kulturnih formacij: primerjalno (primerjava
različnih formacij) ali relacijsko (npr. v razmerju do družbenega konteksta), in sicer sinhrono
(v istem času) ali diahrono (skozi čas). V šestletnem obdobju smo program zasnovali v veliki
meri z navezavo na aktualno družbeno stanje, zato je osrednja pozornost usmerjena v
raziskovanje umetnosti, medijev in politične kulture v posttranzicijskih razmerah.
Raziskovalni program bo pripomogel k razvoju (poglobitvi in razširitvi) znanstvenih področij
prek interdisciplinarnih pristopov, specialnih študij primerov in razvitih teorij kot rezultatov
raziskovanja. Specifično bo program z rezultati prispeval na področjih in presečiščih področij:
kulturni študiji, študiji vizualnosti, teorija sodobne umetnosti, kritični medijski študiji,
politična antropologija in politična zgodovina, kulturna zgodovina in študiji vsakdanjega
življenja. Program bo vzpostavil interdisciplinarno povezanost znotraj raziskovalnih polj, ki
jih raziskava problemsko pokriva.
Rezultat dela na programu v preteklem obdobju financiranja so številni znanstveni članki in
poglavja v monografijah ter 16 znanstvenih monografij raziskovalcev pri uglednih založbah:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jurij Mikuž, Le sang et le lait dans l' imaginaire médiéval, 2013,
Svetlana Slapšak, Antička miturgija: žene, 2013,
Svetlana Slapšak, Zelje in spolnost, 2013,
Jaša Drnovšek, Masochismus zwischen Erhabenem und Performativem, 2014,
Jurij Mikuž, Poti k razumevanju podobe, 2014,
Slađana Mitrović, Užitek in nelagodje: ženska podoba in seksualno 20. stoletja, 2015,
Jože Vogrinc, Pojmovne prikazni: rešeto humanistike, 2015,
Cirila Toplak, Kdo smo Mi brez Drugih? : slovenstvo, 2014,
Polona Tratnik, Vstop v intermedijsko umetnosti, 2015,
Sebastjan Kristovič, Med smislom in nesmislom trpljenja : Dostojevski in Nietzsche, 2016,
Cirila Toplak, European Continentalism, A History of Europeanization, 2016,
Gita Zadnikar, Družbena gibanja in njihovi mediji, 2016,
9
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▪
▪
▪
▪

Polona Tratnik, Umetnost kot intervencija, 2016,
Polona Tratnik, Conquest of Body. Biopower with Biotechnology, Springer, 2017,
Polona Tratnik, Savremeno umetničko interveniranje, Orion, 2018,
Jaša Drnovšek, »Certa Mina Dant VICtorIas«. Die Prozessionsspiele der Gegenreformation
zwischen Politik und Poetik, 2018.

20. in 21. oktobra 2016 smo v Ljubljani organizirali mednarodno znanstveno konferenco, na
kateri smo predstavili izsledke raziskav in evalvirali raziskovalne rezultate ter izbrane
prispevke objavili v dveh številkah revije Monitor ISH (bazi Anthropology Plus in IBZ), AMEU
ISH & De Gruyter.
Tabela 6. Sodelavci in sodelavke raziskovalnega programa P6-0278 v letu 2019 (vir: SICRIS,
2019).
Št.

Priimek in ime

1

Eviden
-čna št.
51181

Vloga

Dr. Andrejč Gorazd

Raziskovalno
področje
Filozofija

Obdobje

Raziskovalec

Raziskovalna
organizacija
ICK

2

12226

Dr. Brglez Alja

Zgodovinopisje

Raziskovalec

AMEU - ISH

2019

3

33401

Dr. Centrih Lev

Zgodovinopisje

Raziskovalec

ICK

2019

4

51354

5

35807

Dr. Crowther
David
Cugelj Špela

Filozofija

Raziskovalec

AMEU - ISH

2019

Tehnik

ICK

2019

6

29701

Dr. Drnovšek Jaša

Raziskovalec

ICK

2019

7

36683

8

03168

Dr.
Kristovič
Sebastjan
Dr. Mikuž Jurij

Raziskovalec

AMEU - ECM

2019

Raziskovalec

ICK

2019

9

50596

Simončič Jan

Mladi
raziskovalec
Tehnik

AMEU - ISH

*

10

38532

Štiglic Dijana

AMEU - ISH

2019

11

38012

12

14711

Dr.
Šuvaković
Miodrag
Dr. Toplak Cirila

Filozofija

Raziskovalec

AMEU - ISH

2019

Politične vede

Raziskovalec

AMEU - ISH

2019

13

21790

Dr. Toplak Jurij

Pravo

Raziskovalec

AMEU - ECM

2019

14

36640

Dr. Toplak Perović
Barbara

Raziskovalec

AMEU - ECM

2019

15

29337

Dr. Tratnik Polona

Upravne
in
organizacijske
vede / Manage
ment
Filozofija

Vodja

AMEU - ISH

2019

16

24389

Dr. Zadnikar Gita

Kulturologija

Raziskovalec

ICK

2019

Paul

Literarne vede

Umetnostna
zgodovina
Kulturologija

2019

*MR 1.10.2017-12.7.2018.

V spodnjih dveh tabelah je najprej ovrednotena raziskovalna uspešnost raziskovalnega
programa po metodologiji ARRS v petletnem obdobju (2014–2019), v naslednji tabeli pa so
predstavljeni še podatki o skupnem številu in vrsti objavljenih znanstvenih dosežkov članov
in članic programske skupine Raziskave kulturnih formacij v obdobju zadnjih petih let.
Tabela 7. Raziskovalna uspešnost raziskovalnega programa P6-0278 v petletnem obdobju
(2014–2019), ovrednotena z bibliografskimi kazalci raziskovalne uspešnosti po metodologiji
ARRS (vir: Sicris, 2019).
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Kvantitativne ocene
A1 - objave
Upoštevane točke
A'' - izjemni dosežki
A' - zelo kvalitetni dosežki
A1/2 - pomembni dosežki
Ocena A1
Citiranost
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2009-2019)
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2009-2019)
h-indeks v zadnjih 10 letih (2009-2019)
A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2013-2017)
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom
A31 - sredstva mednarodnih projektov
A33 - sredstva drugih ministrstev
A34 - druga sredstva
A35 - druga gospodarska sredstva
Ocena A3

Točke
7120.09
1120.00
3681.55
4090.81

Ocena
4.00
0.75
1.00
1.00
6.75
Podatki
52
13
4
Ocena
0
4.44
0
0
0
4.44

Tabela 8. Število in vrsta objavljenih znanstvenih dosežkov raziskovalne skupine Raziskave
kulturnih formacij v petletnem obdobju (2014-2019) (vir: SICRIS)
Znanstveni
Cobiss tip
dosežek
ČLANKI IN DRUGI 1.01 Izvirni znanstveni članek
1.02 Pregledni znanstveni članek
SESTAVNI DELI
1.04 Strokovni članek
1.05 Poljudni članek
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno
predavanje)
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
(vabljeno predavanje)
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski
publikaciji
1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski
publikaciji
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
1.20 Predgovor, spremna beseda
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar
1.22 Intervju
1.23 Umetniški sestavek
Skupaj
MONOGRAFIJE IN 2.01 Znanstvena monografija
DRUGA
2.02 Strokovna monografija
ZAKLJUČENA
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
DELA
2.08 Doktorska disertacija
2.09 Magistrsko delo
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Skupaj
47
1
16
14
1
25
2
1
33
25
3
4
4
14
19
1
210
22
4
1
1
1
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2.11 Diplomsko delo
2.17 Katalog razstave
2.19 Radijska ali televizijska oddaja
2.21 Programska oprema

Skupaj
IZVEDENA DELA 3.11 Radijski ali TV dogodek
3.12 Razstava
(DOGODKI)
3.14 Predavanje na tuji univerzi
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
3.16 Vabljeno predavanje

Skupaj
SEKUNDARNO
AVTORSTVO

Urednik
Mentor pri doktorskih disertacijah
Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)
Mentor pri magistrskih delih
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
Mentor pri diplomskih delih
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
Prevajalec
Somentor pri doktorskih disertacijah
Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)
Somentor pri magistrskih delih
Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
Somentor pri diplomskih delih
Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij)

Skupaj

1
4
6
1
41
89
5
7
44
8
153
38
3
5
5
48
23
25
16
4
2
2
10
4
21
206

Kot prikazujejo zgornje tabele, je programska skupina RKF v obdobju med leti 2014 in 2019
dosegala izjemne rezultate: objavila je skupno 210 člankov in drugih sestavnih delov (od tega
47 izvirnih znanstvenih člankov), 41 monografij in drugih zaključnih del (od tega 22
znanstvenih monografij), skupno je bilo izvedenih 153 del (dogodkov), 206 sekundarnih
avtorstev (od tega 38 uredništev).
Tudi v tem obdobju izvajanja raziskovalnega programa (2019–2024) je načrtovana močna
diseminacija v visokošolskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru in bogat korpus
nove literature z objavljenimi ugotovitvami ter organizacija dveh mednarodnih konferenc.

3.1 Mladi raziskovalec
Na AMEU – ISH je v okviru raziskovalnega programa P6-0278 v obdobju med 1. 10. 2017 do
12. 7. 2018 deloval mladi raziskovalec, ki se je usposabljal v okviru bolonjskega doktorskega
študija pod mentorstvom red. prof. dr. Polone Tratnik.

4 RAZISKOVALNI PROJEKTI 2014 – 2019
Na AMEU – ISH je bilo od leta 1997 do danes uspešno zaključenih 38 projektov ARRS, od tega
18 v okviru Inštituta za humanistične raziskave ter 9 v okviru Inštituta za družboslovne
raziskave.
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Tudi med leti 2014 in 2019 so se na AMEU – ISH uspešno zaključili oziroma se še vedno
izvajajo različni znanstvenoraziskovalni projekti; v letu 2016 se je npr. uspešno zaključilo
izvajanje triletnega raziskovalnega projekta Ruski intelektualci v Sloveniji v času po
oktobrski revoluciji (vodja: ddr. Igor Grdina; obdobje trajanja: 2013–2016), ki ga je
financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost in se je izvajal v sodelovanju s partnersko
raziskovalno organizacijo (ICK). Rezultati raziskovalnega projekta so bili izjemni:
vzpostavljeno sodelovanje z Rusko akademijo znanosti iz Moskve, organizacija rednih
znanstvenih simpozijev in vzpostavljeno sodelovanje z Ruskim centrom znanosti in kulture v
Ljubljani. Rezultati raziskave niso pomembni samo za slovenski in ruski prostor, saj lahko
rabijo kot vzorčni primer za preučevanje stikov med kulturno različnima prostoroma v
daljšem časovnem razdobju.
V zadnjem obdobju petih let so se na AMEU – ISH izvajali oziroma se še izvajajo tudi drugi
znanstvenoraziskovalni projekti:
1. Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti AMEU – ISH pri ASEF
(projekt odobren v okviru ARRS Slovenija javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2014), samostojni projekt Alma Mater Europaea
Št. MU-PROM /2014-023
Koordinator: dr. Cirila Toplak
Strokovni asistent: Petra Braček Kirbiš
2. Projektno gostovanje - pilotni projekt (ISH)
(projekt odobren s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, v okviru Javnega
razpisa financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih - pilotni
projekt, 217 JR), samostojni projekt AMEU – ISH
Trajanje projekta: 1. 10. 2017 – 31. 3. 2018
Koordinator: dr. Polona Tratnik
Strokovni asistent: Petra Braček Kirbiš
3. Monitor ISH
(projekt odobren v okviru ARRS Slovenija Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja
domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016), Alma Mater Europaea - ISH
Trajanje projekta: 2013 in 2014, 2015 in 2016, 2017 in 2018, 2019 in 2020
Vodja projekta: dr. Maja Sunčič
Strokovni asistent: Petra Braček Kirbiš
4. Evripid
(projekt odobren s strani Javne agencije za knjigo)
Trajanje projekta: 2016–2018
Vodja projekta : dr. Maja Sunčič
5. Sofinanciranje doktorskega študija ISH
(projekt odobren v okviru MIZŠ – Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija –
generacija 2016), samostojni projekt AMEU – ISH
Trajanje projekta: študijsko leto 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Vodja projekta: izr. prof. dr. Polona Tratnik
Strokovni asistent: Anja Bačko
6. Bilateralni projekt z ZDA: Raziskava Kulturne formacije – fotografija (v sodelovanju z
Bighamton University - State University of New York)
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Vodja: dr. Polona Tratnik,
Trajanje projekta: 2018–2019
7. Znanstvene monografije
(projekt odobren v okviru ARRS – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij v letu 2017), samostojni projekt AMEU - ISH
Trajanje projekta: 2017
Vodja projekta: izr. prof. dr. Polona Tratnik
7. Raziskovalni projekt ARRS »Družbena funkcija pravljic«
(projekt odobren v okviru javnega razpisa ARRS (So)financiranje raziskovalnih projektov za
leto 2019)
Tip projekta: temeljni (100.000 €)
Vodja projekta: prof. dr. Polona Tratnik
Trajanje: 1.7.2019-30.6.2022

5 MEDNARODNO DELOVANJE AMEU – ISH
Krepitev internacionalizacije institucije in mobilnosti študentov in osebja je eden prednostnih
strateških ciljev, ki jih AMEU – ISH zasleduje z namenom, da bi tudi v prihodnje nastopal kot
konkurenčna akademska in raziskovalna institucija, ki ponuja odlično znanje in izobraževalne
možnosti za študente in osebje tako na lokalni kot na globalni ravni.
Področje študija humanističnih znanosti je po svoji naravi pridobivanja vednosti in novih
izobraževalnih vsebin globalizirano, kar pomeni, da brez vpetosti v mednarodno okolje ni
mogoče dosegati optimalnih rezultatov. Zato aktivno vključevanje v mednarodni raziskovalni
in visokošolski prostor ostaja (European Research Area in European Higher Education Area)
ena od ključnih razvojnih prioritet AMEU-ISH.
Osrednji trije cilji internacionalizacije in mednarodnega delovanja AMEU – ISH so (a)
povečanje mobilnosti osebja (akademskega in raziskovalnega) ter izmenjave študentov, kot
tudi povečanje števila tujih študentov in predavateljev, (b) prednostna krepitev raziskovalne
dejavnosti, ki je vpeta v mednarodne raziskovalne mreže, (c) večja mednarodna
prepoznavnost na področju založništva za učinkovito publikacijo in promocijo znanstvenih,
raziskovalnih in študijskih dosežkov AMEU - ISH v Sloveniji in v tujini.
Za doseganje prvega navedenega cilja smo na podlagi visokošolske uspešnosti v letu 2017
uspeli pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education), ki je temeljni dokument
za Erasmus izmenjave učiteljev in študentov, pa tudi vstopni pogoj za številne razpise, ki so
zanimivi za AMEU - ISH, med drugim Jean Monnet, razpise Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport (o internacionalizaciji visokega šolstva).
AMEU – ISH želi vzpostaviti trajno strateško partnerstvo s programsko sorodno usmerjenimi
visokošolskimi ustanovami, da bi poglobili sodelovanje v obliki povečanega sodelovanja na
področju raziskav, skupnih raziskovalnih predlogov in prijav, novih kariernih možnosti za
raziskovalce in predavatelje ter drugih oblik izmenjave osebja.
V letu 2017 smo sklenili sodelovanje z Binghamton University iz ZDA, za katerega smo
pridobili bilateralni projekt ARRS o kulturni formaciji – fotografiji za izvedbo v letu
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2018/2019. Uspešno smo pridobili tudi projekt za gostovanje priznanega slovenskega
raziskovalca, ki deluje v tujini – na tej osnovi je v letu 2017/2018 z AMEU - ISH sodeloval prof.
dr. Darko Darovec z Univerze Ca'Foscari iz Benetk. Dogovore za izmenjave v bodoče imamo
še z University of California Los Angeles (UCLA), ZDA – MSCA Fellowship, univerzo Aalto iz
Helsinkov, Ionian University iz Grčije in Univerzo Leuven iz Belgije za Erasmus izmenjave
učiteljev in študentov,
Z Vrije Universiteit Brussel smo načrtovali projekt FWO. Več oblik študijskih in raziskovalnih
sodelovanj načrtujemo z Univerzo Singidunum, Fakulteto za medije in komunikacije iz
Beograda, ter z Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM).
AMEU-ISH je imel v preteklosti sklenjeni pogodbi z EHESS Paris (sodelovanje, oblikovanje
programov, razmenjava učiteljev) in z univerzo Lausanne (Švica). Med zaključene
odmevnejše pretekle programe sodelovanja štejemo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sodelovanje s Centre Louis Gernet v meddržavnem programu s Francijo Proteus
(raziskovalno-pedagoški);
sodelovanje s Centrom za studije roda Fakulteta za političke nauke (FDV) Beograd v
meddržavnem programu;
sodelovanje z evropskim programom Transeuropeennes (Univerza Strasbourg)
sodelovanje z Euro-Balkan Institute, Makedonija;
sodelovanje v Marie Curie EST, v programu devet evropskih univerz;
sodelovanje z omrežjem ATHENA 1 in 2;
sodelovanje z univerzo Nijmegen, Socrates program;
sodelovanje v konzorciju GEMMA, sedem evropskih univerz, Erasmus Mundus, Erasmus
program;
ATHENA 3 omrežje;
Konzorcij za humanistiko v Center for Humanities, University of Utrecht.

V letu 2018 je AMEU – ISH na mednarodne razpise prijavil naslednje projekte:
▪

Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship
1. Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship, ISH v sodelovanju z University of
California Los Angeles
Vodja projekta: dr. Maja Gutman

▪

Norway Grants Fund for Regional Cooperation
2. CORE - Community Regeneration Project
Vodja projekta: dr. Lenart Škof

▪

INTERREG ADRION:
3. »BANDITROUTES - Folk Heroes within the Adriatic-Ionian cultural heritage«
Vodja projekta: dr. Darko Darovec
Strokovni asistent: Petra Braček Kirbiš

6 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DOGODKOV (2014 –
2019)
AMEU – ISH je med leti 2014 in 2019 organiziral in soorganiziral različna znanstvena in
strokovna srečanja, ki jih povzema spodnja tabela.
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Tabela 9. Znanstveni in strokovni dogodki AMEU – ISH med leti 2014 in 2019.
Mesec in leto

Znanstveni oz. strokovni dogodek

Organizator

Marec 2014

2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo “Za
človeka gre”
3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo “Za
človeka gre – Znanost in kultura za zdravo družbo”
4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo »Za
človeka gre: družba in znanost v celotni skrbi za
človeka«
Javno predavanje priznanega hrvaškega filozofa dr.
Srećka Horvata z naslovom »Philosophy of
Subversion«,

AMEU – ECM in
AMEU - ISH
AMEU – ECM in
AMEU - ISH
AMEU
- ECM in
AMEU - ISH

Marec 2015
Marec 2016
September
2016
September
2016
Oktober 2016

Oktober 2016
Oktober 2016
Februar 2017
Marec 2017
Oktober 2017
Marec 2018
Junij 2018

April 2018

Marec 2019

AMEU – ISH in The
Global Center for
Advanced
Studies
(GCAS)
Seminar (on-line) o modernih izzivih človeštva s prof. AMEU – ISH v
Luce Irigary
sodelovanju z GCAS
Mednarodna znanstvena konferenca v okviru AMEU – ISH in ICK
izvajanja raziskovalnega programa Raziskave
kulturnih formacij – predstavitev izsledkov raziskav
in evalvacija raziskovalnih rezultatov
44. mednarodni kolokvij z naslovom “Umetnost in Slovensko društvo za
estetika v posttranzicijskih razmerah”
estetiko, AMEU – ISH
in GCAS
Predavanje prof. dr. Theodor Dieter-a o medreligijskih AMEU - ISH
vprašanjih “Od konflikta k skupnosti”
Predavanje mag. Jawhar Sircarja »How Hindi Films AMEU - ISH
And Songs Created A Unified Pan Indian Identity«,
5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo »Za AMEU - ECM in
človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in AMEU - ISH
gradnja mostov«
Znanstveni simpozij Ruska revolucija – sto let pozneje AMEU – ISH in Ruski
center znanosti in
kulture
6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo »Za
AMEU – ECM in
človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje«
AMEU - ISH
Mednarodna konferenca Evropskega združenja za AMEU
–
ISH,
estetiko 2018 (European Society for Aesthetics) na Slovensko društvo za
temo Art and Life (Umetnost in življenje)
estetiko in AMEU –
ECM
Skupno srečanje z dr. Damjano Ponedelek na temo AMEU
–
ISH,
soočanja s kriznimi situacijami, aferami in drugimi Slovensko društvo za
hudimi zgodbami
odnose z javnostmi
(PRSS) – regija 01,
Študentski
svet
AMEU - ISH
7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo “Za AMEU – ECM in
človeka gre – Prihodnost zdaj«
AMEU - ISH
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7 HUMANISTIČNI ŠTUDIJI IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI
AMEU – ISH izvaja akreditirane študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji študija, s čimer
zagotavlja celoten in zaokrožen študijski steber vseh treh bolonjskih stopenj in s tem
vertikalno prehodnost med dodiplomskim in podiplomskim študijem humanistike:
▪
▪
▪

Humanistični študiji – univerzitetni študijski program 1. bolonjske stopnje, (od
študijskega leta 2018/19 dalje)
Humanistične znanosti –magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje
Humanistične znanosti – doktorski študijski program 3. bolonjske stopnje

V spodnjih tabelah prikazujemo osnovne podatke o vseh treh študijskih programih AMEU –
ISH.
Tabela 10. Osnovni podatki o univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Humanistični
študiji.
Ime študijskega programa
Stopnja
Vrsta
Klasius SRV

Humanistični študiji
prva
visokošolski univerzitetni študijski program
16204 - Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja)
Trajanje
3 leta
Obseg
180 ECTS
Študijsko področje (ISCED) št. 22 – humanistične vede
Klasius P
220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
Klasius P-16
02 Umetnost in humanistika
022 Humanistika (razen jezikov)
Raziskovalno
področje Humanistične vede
(Frascati)
Znanstveni oz. strokovni diplomant/diplomantka humanističnih študijev (UN)
naslov
Akreditacija
Odločba NAKVIS št. 6033-15/2016/21, z dne 21. 9. 2017

Tabela 11. Osnovni podatki o magistrskem študijskem programu 2. stopnje Humanistične
znanosti.
Ime študijskega programa
Stopnja
Vrsta
Klasius SRV

Trajanje
Obseg
Študijsko področje (ISCED)
Klasius P
Klasius P-16

Humanistične znanosti
druga
magistrski študijski program
17003 - Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska
stopnja)
2 leti / 4 semestre
120 ECTS
št. 22 - Humanistične vede
220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
02 Umetnost in humanistika
022 Humanistika (razen jezikov)
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Raziskovalno področje (Frascati)
Znanstveni oz. strokovni naslov
Akreditacija

humanistične vede
magister/magistrica humanističnih znanosti
Odločba NAKVIS št. 6033-82/2011/14, z dne 24.
4.2012

Tabela 12. Osnovni podatki o doktorskem študijskem programu 3. stopnje Humanistične
znanosti.
Ime študijskega programa
Stopnja
Vrsta

Klasius SRV

Trajanje
Obseg
Študijsko področje (ISCED)
Klasius P
Klasius P-16
Raziskovalno področje (Frascati)
Znanstveni oz. strokovni naslov
Akreditacija

Humanistične znanosti
tretja
Doktorsko
izobraževanje
(tretja
bolonjska
stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska
stopnja)
18202 - Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska
stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska
stopnja)
3 leta
180 ECTS
št. 22 – humanistične vede
220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
02 Umetnost in humanistika
022 Humanistika (razen jezikov)
Humanistične vede
doktor/doktorica znanosti
Odločba NAKVIS št. 6033-83/2011/17, z dne 24. 4.
2012

Z namenom posodobitve učnih načrtov ter vnašanja novih, interdisciplinarno naravnanih
vsebin v študijski proces AMEU – ISH načrtuje uvedbo modula izbirnih predmetov Digitalna
humanistika, ki bo študij humanistike na 2. bolonjski stopnji aktualiziral in priredil za poklice
prihodnosti. Študij digitalne humanistike združuje spoznavanje, razumevanje in uporabo
novih digitalnih orodij na področjih humanistike, umetnosti in kulturne dediščine. To je
večdisciplinarni študij, ki je posvečen umetni inteligenci, strojnemu učenju, »big data«,
digitalizaciji arhivskih virov, porajanju in prenosu filozofskih idej v zgodovini, etičnim
vprašanjem v digitalnih svetovih in drugim vprašanjem, povezanim s politično-družbenoekonomskimi sistemi v prihodnosti.

7.1 Predstavitev študijskih programov AMEU – ISH
7.1.1 Univerzitetni študijski program 1. stopnje Humanistični študiji
Dodiplomski univerzitetni študijski program Humanistični študiji je zasnovan na temeljnih
vidikih filozofskih, religijskih, zgodovinskih, antropoloških ter umetniških disciplin, ki
omogočajo razumevanje sveta, v katerem živimo. Študijsko popotovanje se prične z
uvajanjem v temelje filozofije v Grčiji s posebnim poudarkom na etiki, umetnosti, književnosti,
logiki in hermenevtiki. V nadaljevanju študija se vsebine poglabljajo in nadgrajujemo z
raziskovalnimi seminarji, izbirnimi predmeti ter z uporabnimi vidiki sodobnih humanističnih
ved kot so okoljska etika, nove tehnologije, nove rabe energij ter sodobne teme iz teologije,
politične ekonomije ter filozofije.
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Na posebej pozoren način se študijski program posveča razumevanju in vrednotenju
humanističnih fenomenov, ki omogočajo strokoven in ozaveščeno etičen način soočanja z
izzivi dehumanizacije posameznikov ali družbenih skupin. Razlike med spoloma? Razlike med
kulturami? Razlike med religijami? V prepoznavanju različnosti se učimo strpnosti in
obravnavamo temeljne dileme humanizma sodobnega časa.
Študij Humanistike je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, epoštni predal, SMS sporočila) in se izvaja kot kombinacija predavanj v živo,
videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in
ustrezno prilagojenih elektronskih učnih gradiv.
Študij poteka v majhnih skupinah z neposrednim pretokom znanja od predavatelja do
študenta. Predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi. Študentom je omogočeno
spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost
udeležbe na strokovnih srečanjih in kvalitetno izobraževanje, ki prepoznava temeljne dileme
in izzive sodobnega sveta.
7.1.2 Magistrski študijski program 2. stopnje Humanistične znanosti
Magistrski študij humanističnih znanosti študentom omogoča interdisciplinaren
individualiziran pristop k izbranemu področju izobraževanja ter zagotavlja široko
poglobljeno znanje različnih polj humanistike. Ključna podpora študiju so pedagogi
mentorji iz vrst slovenske akademske elite ter najboljša specializirana knjižnica
humanistične vede v Sloveniji.

in
in
in
za

Koncept humanističnih znanosti odpira interdisciplinarni pristop znotraj področja
izobraževanja druge stopnje tako, da ponuja široka osnovna znanja iz raznih polj humanistike
in obenem usmerja študente in študentke k samostojnemu znanstvenemu raziskovanju.
Humanistične znanosti povezujejo antropološke, filozofske in lingvistične discipline. Študijski
program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča horizontalno in
vertikalno povezljivost vsebin. Program združuje znanja, ki izhajajo iz tradicionalističnih šol
in znanstvenih disciplin, sočasno pa sledi sodobni znanosti, ki temelji na kritični perspektivi,
inovativnih metodah, pristopih in perspektivah: ti so danes splošno razumljeni kot napredek
in aktualizacija humanistike. Skozi strukturo predmetov dobi študent oziroma študentka
vpogled v imanentno antropologijo ter zgodovino intelektualcev, ta pa mu omogoča, da locira
svoje mesto znotraj znanstvenega polja po končanem študiju. To pa ne pomeni izolacije,
ampak nasprotno, pripravljenost na črpanje izkušenj in analiziranje le-teh, v nenehnih
strokovnih, terenskih in s prakso povezanih dejanjih pod mentorskim nadzorom.
7.1.3 Doktorski študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti
Doktorski študij humanističnih znanosti na AMEU – ISH omogoča študentom
interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj
humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.
Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran
družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa
ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s
katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in
druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni
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znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo
predvsem aktualne človekove/družbene potrebe.
Koncept humanističnih znanosti omogoča interdisciplinarni pristop v področju izobraževanja
tretje stopnje, ker ponuja široko osnovno znanje vseh polj humanistike, povezujejo
antropološke, filozofske in lingvistične discipline in obenem usmerja študente in študentke v
področje znanstvenega raziskovanja. Študijski program 3. stopnje Humanistične znanosti
omogoča podiplomskim študentom in študentkam študij disciplin in področij, ki so v drugih
slovenskih visokošolskih institucijah manj zastopane; odlika študijskega programa je v
ponujanju izrazite interdisciplinarnosti in izbirnosti predmetov.
Študijski program je po letnikih strukturiran na način, ki v maksimalni meri izkorišča
horizontalno in vertikalno povezljivost vsebin. Tako strukturiran program omogoča stalno
prilagajanje individualnim študijskih interesom posameznikov in posameznic. Študijski
program odraža aktualne potrebe v širšem mednarodnem kontekstu in skuša zajeti študijske
potrebe in vsebine, ki niso v celoti zastopane v evropskih programih.
Program spodbuja in podpira študij študentov in študentk iz drugih dežel, ter ustvarja za
slovenske univerzitetne učitelje in učiteljice ter raziskovalce in raziskovalke možnosti za
raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem znanstvenem okolju le šibko zastopana, vendar
pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna za njihov znanstveni razvoj in razvoj
problematik na njihovih delovnih področjih. Študijski program vzpostavlja tesno sodelovanje
in vezi z institucijami za visokošolsko izobraževanje, ki delujejo na istih in sorodnih
znanstvenih področjih, kakor jih razvija AMEU – ISH.

7.2 Vključenost študentov in študentk AMEU – ISH v raziskovalno delo
AMEU – ISH vključuje študente in študentke v znanstvenoraziskovalno delo na različne
načine:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

V okviru humanistične sekcije vsi podiplomski študenti in študentke aktivno sodelujejo s
prispevki na vsakoletni znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo »Za človeka gre«
(soorganizacija AMEU – ECM in AMEU – ISH), kjer predstavljajo rezultate svojega
raziskovalnega dela.
Možnost objave prispevka z znanstvene konference v zborniku konference.
Predstavitev raziskovalnih rezultatov študentov in študentk AMEU – ISH na drugih
znanstvenih konferencah in dogodkih (izven okvira AMEU).
Vsi doktorski študenti in študentke predstavijo dispozicijo doktorske disertacije na javni
predstavitvi.
Možnost objave rezultatov raziskovalnega dela v reviji Monitor ISH, Glasnik AMEU – ISH,
študentskem časopisu Audeamus in drugih revijah, ki jih (so)izdaja AMEU.
Vključevanje doktorskih študentov in študentk v načrtovanje prijav na raziskovalne in
razvojne projekte ter pripravo dokumentacije za oddajo vlog na razpise.
V okviru študijskih srečanj, ki jih organizira Študentski svet AMEU – ISH, imajo možnost
predstavitve predlogov lastnih raziskovalnih in razvojnih projektov.
V okviru vsakoletnih družabnih srečanj študentov in študentk AMEU-ISH s profesorji in
profesoricami, ki jih organizira Študentski svet AMEU – ISH, potekajo tudi delovni
pogovori o doseganju študijskih ciljev z mentorji in mentoricami.
Možnost udeležbe na mednarodni poletni šoli, katere AMEU – ISH je soustanovitelj.
Možnost izposoje gradiva v najboljši specializirani knjižnici za humanistične vede v
Sloveniji
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▪
▪

Vpetost v organizacijo znanstvenih, strokovnih in drugih dogodkov AMEU-ISH.
Možnost kratkoročnih izmenjav v programu Erasmus+ na visokošolski instituciji v tujini

Z uresničevanjem aktivnosti, vezanih na vključevanje študentov in študentk v raziskovalno
delo, AMEU – ISH sledi svojemu osnovnemu poslanstvu in viziji, s tem pa vzpostavlja in utrjuje
temelje za svoje prihodnje delovanje, kot ga opredeljuje v Strateškem načrtu AMEU – ISH
(2018–2023) kot tudi v vsakoletnih načrtih dela v okviru svoje izobraževalne in
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
7.2.1 Doktorska poletna šola ESSCS
AMEU – ISH je soustanovitelj mednarodne poletne šole European Summer School in
Cultural Studies (ESSCS) skupaj z University of Oslo, University of Amsterdam, University of
Giessen, University of London, Goldsmiths, University of Copenhagen, Lisbon Consortium. V
okviru poletne šole poteka intenzivno enotedensko usposabljanje doktorskih študentov
partnerskih univerz oz. visokošolskih zavodov. Poletna šola ESSCS je namenjena
interdisciplinarnemu raziskovalnemu usposabljanju na področjih umetnosti in kulture.
Ponuja evropsko platformo za razvoj kulturnih študij s poudarkom na novih raziskovalnih
metodologijah, modelih za interdisciplinarno organizacijo raziskovanja ter predstavitvi
tematik, ki obravnavajo seminarske probleme in perspektive v sodobni kulturologiji.
ESSCS organizira izmenično ena izmed osmih partnerskih institucij. Primarna ciljna skupina
poletne šole so doktorski študenti in študentke, čeprav se zaradi izboljšanja kontinuitete v
raziskovalnem usposabljanju izven doktorskega študija podpira tudi kandidatom izven
doktorskega študija (npr. magistrskim študentom). Poletne šole ESSCS sta se v avgustu 2017
udeležili dve doktorski študentki AMEU – ISH in predstavnica fakultete. Študentki sta
pripravili strokovno besedilo o udeležbi na mednarodni poletni šoli, ki je bilo objavljeno v
AMEU študentskem časopisu Audeamus.

7.3 Doktorati na AMEU – ISH v obdobju 2014 – 2019
V naslednji tabeli (Tabela 12) so predstavljeni podatki o diplomantih in diplomantkah
doktorskega študija na AMEU – ISH med leti 2014 in 2019 (X. – XIV. generacija; diplomanti in
diplomantke predbolonjskih doktorskih študijskih programov ter študijskega programa
Humanistične znanosti 3. bolonjske stopnje).
Tabela 13. Doktorati na AMEU – ISH med leti 2014 in 2019.
Ime in priimek
Naslov doktorske disertacije
(študijski program)
LETO 2019 – XIV. GENERACIJA
Nives Kreuh
Razvoj digitalne pismenosti učiteljev v
(Humanistične znanosti) Sloveniji
Zachary Isrow
The Formulation of Humanness as Being-in(Humanistične znanosti) the-World
LETO 2018 – XIII. GENERACIJA
Irena Kandrič
Prostori moči: Pokrajina SV Slovenije v
(Humanistične znanosti) okviru družbene dialektike duhovnosti in
zdravja
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Mentor, somentor

Eva Klemenčič
Graham Harman,
Rok Svetlič
Mojca Ramšak
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Gorazd Bence
(Humanistične znanosti)

Donatorska podoba 14. in 15. stoletja na
Štajerskem : vizualizacija naročnikov v
srednjeveških
sakralnih
prostorih
:
doktorska disertacija
LETO 2016 – XII. GENERACIJA
Nejra Nuna Čengić
Narativno
re-kreiranje
života
i
(Antropologija
svakodnevnice u post-ratnom Sarajevu vsakdanjega
življenja, život s ratnim iskustvom
predbolonjski)
Maja Gutman
Vpliv medijskih reprezentacij na nezavedno
(Antropologija
in njihova manifestacija v vsakdanjih
vsakdanjega
življenja, praksah
predbolonjski)
Damjana Ponedelek
Družbena percepcija in obravnava nosilcev
(Antropologija
družbenih funkcij v kriznih situacijah
vsakdanjega
življenja,
predbolonjski)
Andreja Hribernik
Muzej kot prostor utopij
(Zgodovinska
antropologija,
predbolonjski)
Luna Jurančič Šribar
(Antropologija
vsakdanjega
življenja,
predbolonjski)
Ines Markovčič
(Antropologija
vsakdanjega
življenja,
predbolonjski študij)
Nataša Meh Peer
(Humanistične znanosti)

Alma Maruška Sedlar
(Antropologija
vsakdanjega
življenja,
predbolonjski)
Lidija
Strmecki
(Antropologija spolov,
predbolonjski)
Marija Tomšič
(Antropologija
vsakdanjega
življenja,
predbolonjski študij)
Peter Urek (Lingvistika
govora
in
teorija
družbene komunikacije,
predbolonjski)

Mija Oter Gorenčič,
(mentor)
Polona
Tratnik
(somentor)
Marina
Gržinić
(mentor),
Mojca
Ramšak (somentor)
Karmen Medica
Darko Štrajn

Mojca
Ramšak
(mentor),
Eva
Klemenčič
(somentor)
Mentor:
Darko
Štrajn. Somentorica:
Andreja Vezovnik.

Barva daru – Od teorije k praksi Rajko
Muršič
vzpostavljanja ekonomije daru znotraj (mentor),
Marko
kapitalizma
Jaklič (somentor)
Slovenski nacionalni
demokratizacijo

karatkter

skozi Karmen
Medica,
Mojca Ramšak

Identiteta mladostnikov v multietničnih Medica
Karmen
razredih poklicne in tehniške šole na (mentor)
Šolskem centru Velenje.
Toplak,
Cirila
(somentor)
Mojca Ramšak
Zaščita žvižgačev in preprečevanje korupcije Darko
Štrajn
ter medijske reprezentacije žvižgaštva
(mentor),
Bojan
Dobovšek
(somentor)
Spolni diskurzi in njihov vpliv na športnem Lev Kreft
področju: Diskurzivna analiza fenomena
Mire Marko Debelak in Pavle Jesih v
aplinizmu
Tehnologije v starosti – možnost višje Melita
Zajc
kakovosti bivanja
(mentor), Barbara
Domajnko
(somentor)
Estetika jazz improvizacije: vloga in Jani Golob
vrednotenje spontane kompozicije v sodobni
glasbi
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LETO 2015 – XI. GENERACIJA
Maja Krajnc
Estetika in ideologija jugoslovanskega
(Antropologija
novega ter "črnega" filma
vsakdanjega
življenja,
predbolonjski)
LETO 2014 – X. GENERACIJA
Nadia Suzana Seaptefrati Migration and EU integration - the interplay
(predbolonjski študij)
between "old" and "new" nationalism =
(Migracije in EU integracija - prepletanje
"starega" in "novega" nacionalizma)
Nataša Ivanović
Krajina v opusu Lovra Janše (1749-1812).
(predbolonjski študij) Umetnikova dela, njihova recepcija in
kontekst
Igor Bijuklič
Moderna propaganda in PR kot tehniki
(predbolonjski študij)
upravljanja z ljudmi: rekonstrukcija
temeljnih nastavkov in izhodišč
Robert Inhof
Luthrova reformacija v retoričnem zrcalu
(predbolonjski študij)
podobe: teologija, folklora, podoba
Sandra
Belšak
(predbolonjski študij)
Zdravko Zupančič
Govorice rok javnih govorcev na televiziji
(predbolonjski študij)
Mladen Uhlik
L'é mergence de la linguistique sociologique
(predbolonjski študij) dans l'Union sovié tique des anné s 19201930 = Začetki socialne lingvistike v
Sovjetski zvezi v dvajsetih in tridesetih letih
20. stoletja

Darko Štrajn

Karmen
Medica
(mentor)
Darko
Štrajn (somentor)
Barbara Murovec
(mentor),
Jure
Mikuž (somentor)
Darko Štrajn

Jure Mikuž

Janez Vrečko
Patrick
Seriot,
Aleksandra Derganc

7.4 Raziskovalna uspešnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev AMEU – ISH
Akademska odličnost na pedagoškem in raziskovalnem področju je cilj, ki ga AMEU – ISH
zasleduje vse od svoje ustanovitve dalje. Fakulteta z organizacijo in načinom dela zagotavlja
tesno povezavo med izobraževalnim in raziskovalnim delom, saj je visokokakovostno
znanstveno-raziskovalno delo temelj za visokokakovostno izvajanje pedagoškega dela in
tvori z njim neločljivo celoto.
AMEU – ISH zagotavlja pedagoško in raziskovalno odličnost z vključevanjem široke palete
vrhunskih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, domačih in tujih, kar je tudi prednost
AMEU – ISH v primerjavi s konkurenčnimi študijskimi programi. Domačim visokošolskim
učiteljem in raziskovalcem daje možnosti za raziskovanje na področjih, ki so v slovenskem
znanstvenem okolju šibko zastopana, vendar pa o njih sami sodijo, da so zanimiva in potrebna
za njihov znanstveni razvoj in razvoj problematik na njihovih delovnih področjih. Obenem si
AMEU – ISH prizadeva tudi k vključevanju mladih raziskovalcev, mladih doktorjev in
doktorandov v raziskovalni in pedagoški proces.
V okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Humanistične znanosti smo npr. v letu
2016/2017 gostili nekatere svetovno najbolj vidne teoretike na področju humanistike, kot sta
prof. dr. Jean-Luc Nancy in prof. dr. Luce Irigaray. V okviru doktorskega študijskega programa
so predavali še naslednji tuji visokošolski učitelji: izr. prof. dr. Creston Davis, doc. dr. Rocco
Gangle, School of Arts and Sciences, Endicott College, ZDA, doc. dr. Joshua Ramey, Grinnell
College, ZDA, ter na odprtem javnem predavanju Srečko Horvat.
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V študijskem letu 2017/18 so na doktorskem študijskem programu predavali ugledni
mednarodni predavatelji doc. dr. Dalila Honorato (Ionian University; program Erasmus+),
prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio (UNAM), prof. dr. Miodrag Šuvaković (Univerza
umetnosti Beograd), v okviru projekta MIZŠ Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov
na slovenskih visokošolskih zavodih pa je na AMEU – ISH gostoval tudi slovenski raziskovalec,
ki deluje v tujini, prof. dr. Darko Darovec.

8 KNJIŽNICA
AMEU – ISH ima najboljšo specializirano knjižnico za humanistične vede v Sloveniji, ki
je kot urejena zbirka knjig je knjižnica začela nastajati septembra 1994. Osnovni knjižnični
fond pokriva različna področja humanističnih ved in s tem vse teme študijskih oziroma
raziskovalnih programov fakultete. Zbirka obsega temeljna dela antičnih študij, antropologije
vsakdanjega življenja, zgodovinske antropologije, lingvistike, feminističnih študij in medijskih
študijev.
Knjižnica je uvrščena med visokošolske knjižnice in je registrirana kot polnopravna članica
COBISS. Knjižnica se nahaja na naslovu Dunajska 106, Ljubljana (poslovna stavba B, pritličje;
sosednja stavba lokacije AMEU-ISH), odprta pa je v popoldanskih urah, in sicer 11,5 ur na
teden (ponedeljek in četrtek od 15.30 do 19. ure, sreda od 15.30 do 20. ure). Knjižnico vodi
zunanji sodelavec bibliotekar Tomaž Ulčakar, ki poleg dela, ki je vezano na delovanje
knjižnice, izvaja tudi individualne in skupinske delavnice za zaposlene in študente AMEU.
Ob koncu leta 2018 je knjižnična zbirka obsegala približno 7000 večinoma tujejezičnih
monografij, od tega več kot 5560 večinoma tujejezičnih monografij, preko 800 izvodov
serijskih publikacij in več kot 200 zaključnih del študentov in študentk. Ločeno stojijo domače
knjižne zbirke (ANALECTA, KRT, SH, ZPS), osnovni knjižnični fond pa dopolnjujejo tudi
serijske publikacije s področja humanističnih ved, večina revij je tujejezičnih. Poleg knjig in
revij so na voljo članki in kopije razprav, ki so obvezna študijska literatura, ter avdio kasete s
posnetki predavanj nekaterih gostujočih profesorjev in profesoric iz tujine. Pri nabavi knjig
se drži načela, da se izbira knjige, ki jih ni v drugih knjižnicah v Sloveniji.
Storitve knjižnice so dostopne vsem brez omejitev; uporabnikom so v prostorih knjižnice na
voljo 3 čitalniška mesta in wifi povezava. Knjižnica ima urejen dostop preko nacionalnega
konzorcija knjižnic do treh podatkovnih zbirk: Scopus, Web of Science in ProQuest
Dissertations and Theses.
Vse gradivo je redno katalogizirano v sistemu COBISS in tako uporabnikom takoj dosegljivo.
Gradivo, ki ni na voljo v knjižnici, se lahko uporabnikom izposodi preko medknjižnične
izposoje iz slovenskih knjižnic. Gradivo, zlasti članki, ki jih ni možno dobiti v Sloveniji, pa se
lahko za uporabnike pridobijo tudi iz tujine, saj je knjižnica članica sistema Subito (Subito –
electronic article ordering service).
V knjižnici se vodijo tudi bibliografije raziskovalcev in sodelavcev AMEU - ISH, ki jih zahteva
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Število vnesenih objav za
potrebe SICRIS-a vsakoletno narašča.
Tabela 14. Osnovni podatki o visokošolski knjižnici AMEU - ISH (vir: COBISS, 2019).
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Ime institucije/knjižnice

Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana /
Knjižnica
Številčna oznaka knjižnice – 50137
sigla
Vrsta knjižnice
visokošolska/univerzitetna
Status knjižnice
nesamostojna
Leto ustanovitve
1994
Naslov
Dunajska 106, Ljubljana (poslovna stavba B, pritličje)
Spletni naslov
http://www.ish.si/dejavnosti/knjiznica/
Telefon
+386 59 33 30 71
E-pošta
library@ish.si
Delovni čas
Ponedeljek in četrtek od 15.30 do 19. ure, sreda od 15.30 do 20.
ure, torek in petek zaprto
Ravnatelj/direktor/vodja
dr. Ludvik Toplak, tel. +386 59 33 30 71, E-pošta library@ish.si
knjižnice
Kontaktna oseba za COBISS
Tomaž Ulčakar, tel. +386 59 33 30 71, E-pošta library@ish.si
Akronim v sistemu COBISS
ISHLJ
Članstvo v sistemu COBISS
polnopravni član
Medknjižnična izposoja
Da (e-pošta library@ish.si)
Dostopnost storitev
vsem brez omejitev
Uporabna površina v m²
50
Število mest v čitalnici
3

9 ZALOŽNIŠTVO IN PUBLICISTIKA
AMEU-ISH izvaja visokokakovostno založniško in publicistično dejavnost. Založba AMEU
– ISH redno izdaja znanstvene monografije in znanstvene serijske publikacije. Monitor ISH je
serijska znanstvena publikacija za humanistične in družbene vede, ki izhaja od leta 2001
dvakrat letno. Revija je vključena v bazo dLib.si – Digitalna knjižnica Slovenije ter v
mednarodni bazi Anthropology Plus in IBZ – Internationale Bibliographie der
Zeitschriftenliteratur. V Monitorju ISH se objavljajo članki s področja humanistike in
družboslovja, od antropologije do jezikoslovja, v slovenskem, angleškem, srbskem in
francoskem jeziku. Revija objavlja članke profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki
proučujejo različne teme na področju humanistike in družboslovja. Letno izhajata dve številki,
ki sta dostopni tudi na spletu. Glavna urednica revije je dr. Maja Sunčič, odgovorna urednica
pa dr. Polona Tratnik.
Uredniški odbor revije Monitor ISH: dr. Nadja Furlan Štante (religiologija), ddr. Igor Grdina
(zgodovinopisje), dr. Nada Grošelj (jezikoslovje), dr. Matej Hriberšek (antični študiji), dr.
Karmen Medica (socialna antropologija), dr. Tadej Praprotnik (teorija družbene
komunikacije), dr. Tone Smolej (primerjalna književnost), dr. Polona Tratnik (filozofija), dr.
Jože Vogrinc (medijski študiji), dr. Gita Zadnikar (kulturologija).
Mednarodni uredniški svet revije: dr. Rosi Braidotti (University of Utrecht), dr. Maria-Cecilia
D’Ercole (Université Paris 1, Sorbonne, Pariz), dr. Marie Élisabeth Ducroux (EHES, Pariz), dr.
Daša Duhaček (Centar za ženske študije, FPN, Beograd), dr. François Lissarrague (EHES,
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Pariz), dr. Lisa Parks (UC Santa Barbara), dr. Miodrag Šuvaković (Fakultet za medije i
komunikacijo, Univerzitet Singidunum, Beograd).
Knjižne publikacije izhajajo v okviru naslednjih zbirk: TOPOS, SCRIPTA, DOCUMENTA,
Dialog z Antiko, Ekskurzi.
AMEU – ISH izdaja tudi serijsko publikacijo Glasnik AMEU - ISH, ki je periodična strokovna
publikacija institucije, ki izhaja občasno po potrebi. Namenjena je objavam programov in
povzetkov referatov, ki so predstavljeni na simpozijih, ki jih organiziramo, za natis
raziskovalnih poročil, študijskih gradiv in podobno. Izdaja jo založba Alma Mater Press.
Izdajo knjižnih, revijalnih in drugih publikacij v petletnem obdobju prikazuje spodnja tabela.
Tabela 15. Izdaje knjižnih, revijalnih in drugih publikacij, 2014–2019.
Leto
2014

2015

2016

Vrsta izdaje
▪ Plutarh, Vzporedni življenjepisi: Kimon –
Lukul, Nikias – Kras. Prevod, opombe,
spremna študija in uredila Maja Sunčič, zbirka
Dialog z antiko; 20, Ljubljana 2014, 332
strani, mehka vezava, 20 €
▪ Evripid, Orest. Prevod, opombe in spremna
študija Jera Ivanc, zbirka Dialog z antiko: 21,
Ljubljana 2014, 152 strani, mehka vezava, 19
€; e-knjiga dostopna prek biblos.si
▪ Monitor ISH, XVI/1 (2014)
▪ Monitor ISH, XVII/2 (2014)
▪ Plutarh, Vzporedni življenjepisi: Demetrij –
Antonij, prevod, opombe, spremna študija in
uredila Maja Sunčič, AMEU-ISH, zbirka Dialog
za antiko, Ljubljana 2015, 312 strani.
▪ Seneka, Tiest, prevod in spremna beseda Jera
Ivanc, uredila Maja Sunčič, AMEU – ISH,
zbirka Dialog z antiko, Ljubljana 2015, 104
strani, 14,99€
▪ Monitor ISH, XVII/1 (2015)
▪ Monitor ISH, XVII/2 (2015)
▪ Zbornik prispevkov z recenzijo, Mednarodna
znanstvena konferenca Znanost in kultura za
zdravo družbo, 3, 2015, Maribor
▪ Monitor ISH, XVIII/1 (2016)
▪ Monitor ISH, XVII/2 (2016)
▪ Zbornik povzetkov Mednarodna znanstvena
konferenca Za človeka gre: družba in znanost
v celostni skrbi za človeka, 2016, Maribor,
2016
▪ Humanistične, družboslovne in druge aktualne
teme postmoderne družbe: zbornik prispevkov
z
recenzijo,
Mednarodna
znanstvena
konferenca Za človeka gre: družba in znanost
v celostni skrbi za človeka, 2016, Maribor,
2016
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2017

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

2018

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Tit Makij Plavt, Perzijec, Kazina; prevod,
opombe in spremna beseda Nada Grošelj,
uredila Maja Sunčič (Dialog z antiko), 212
strani, 17,90 €, naklada 200, sofinanciranje
JAK, dvoletni projekt 2016/2017
Artemidor, Interpretacija sanj, prevod,
opombe, spremna študija in uredila Maja
Sunčič (Dialog z antiko), 370 strani, naklada
400, 19,90 €, sofinanciranje JAK, dvoletni
projekt 2016/2017
Evripid, Seneka, Prepovedana ljubezen:
Hipolit in Fajdra, prevod in opombe Brane
Senegačnik, predgovor in uredila Maja Sunčič
(Dialog z antiko), 182 strani, 18,90 €, naklada
200, sofinanciranje JAK, dvoletni projekt
2016 – 2017
Evripid, Trojanke, Andromaha: prevod,
opombe in spremna beseda Jera Ivanc,
uredila Maja Sunčič (Dialog z antiko), 172
strani, 18,99 €, naklada 400, sofinanciranje
JAK, triletni projekt 2016 – 2018
Monitor ISH, XIX/1, 2017, 236 strani, naklada
100, sofinanciranje ARRS, dvoletni projekt
2017 – 2018;
Monitor ISH, XIX/2, 2017, 220 strani, naklada
100, sofinanciranje ARRS, dvoletni projekt
2017 – 2018.
Glasnik AMEU-ISH (letnik 1, št. 1, v angleškem
jeziku) Zbornik povzetkov, 5. mednarodna
znanstvena konferenca: Za človeka gre:
interdisciplinarnost, transnacionalnost in
gradnja mostov, 2017
Zbornik prispevkov z recenzijo, 5. mednarodna
znanstvena konferenca: Za človeka gre:
interdisciplinarnost, transnacionalnost in
gradnja mostov, 2017
Tit Makij Plavt, Tri pustolovske fantazijske
komedije, prevod, opombe in spremna beseda
Nada Grošelj, uredila Maja Sunčič (zbirka
Dialog z antiko), 265 strani; JAK
Evripid, Elektra, Ion, prevod, opombe in
spremni besedi Jera Ivanc, Mojca Cajnko,
uredila Maja Sunčič (zbirka Dialog z antiko),
195 strani, JAK
Pierre Corneille, Ojdip, prevod Marija
Javoršek, spremni besedi Boštjan Marko
Turk, Tone Smolej, uredila Maja Sunčič
(zbirka Dialog z antiko), 118 strani, JAK
Monitor ISH, 2018, XX/1, uredila Maja Sunčič,
269 strani, ARRS
Monitor ISH, 2018, XX/2, uredila Maja Sunčič,
170 strani, ARRS
Glasnik AMEU – ISH (letnik 2, št. 2, v
angleškem jeziku)
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▪
▪

2019

▪

▪
2019
(napovedano)
▪
▪
▪
▪

Zbornik povzetkov, 6. znanstvena konferenca
z mednarodno udeležbo Za človeka gre: izzivi
za znanost in izobraževanje, Maribor, 2018
Zbornik prispevkov z recenzijo, 6. znanstvena
konferenca z mednarodno udeležbo Za
človeka gre: izzivi za znanost in
izobraževanje, Maribor, 2018
Plutarh, Sreča in politika, prevod, opombe, Založba AMEU - ISH
spremna študija in uredila Maja Sunčič
(zbirka Dialog z antiko), 230 strani; JAK
Tit Makij Plavt, Štiri pustolovske komedije Založba AMEU – ISH
prepoznave: Komedija o skrinjici, Kurkulion,
Epidik, Kartažanček (zbirka Dialog z antiko),
JAK
Pierre Corneille, Zlato runo (zbirka Dialog z
antiko), JAK
Menander, Ženska s Samosa, Razsodniki, Ščit
(zbirka Dialog z antiko), JAK
Monitor ISH, 2019, XXI. letnik, dva zvezka,
ARRS
Zbornik prispevkov z recenzijo, 7. znanstvena Alma Mater Press
konferenca z mednarodno udeležbo Za
človeka gre

Delo založbe AMEU – ISH je na zelo visokem nivoju, o čemer pričajo visoke ocene komisij na
razpisih (še zlasti JAK), vrhunski sodelavci, med katerimi so tudi trije Sovretovi nagrajenci
(Marija Javoršek, Nada Grošelj, Brane Senegačnik) in nagrajenka Prešernovega sklada (Marija
Javoršek), pa tudi pomen izdanih del za slovensko strokovno in ljubiteljsko javnost. O visoki
kvaliteti knjig, ki so izšle pri založbi AMEU – ISH, pričajo tudi medijski odmevi in recenzije v
priznanih revijah. Prevod Evripidovih Trojank, ki ga je pri založbi izdala Jera Ivanc (glej
podatke v zgornji tabeli), je bil npr. v aprilu 2018 prvič uprizorjen tudi v gledališču SNG Nova
Gorica.
V okviru Alma Mater deluje založba Alma Mater Press, ki jo je v letu 2017 ustanovila Alma
Mater Europaea – Evropski center, Maribor kot organizacijsko enoto na ravni visokošolskega
zavoda (akt o ustanovitvi založbe je upravni odbor AMEU – ECM sprejel na 41. seji dne
18.5.2017).
AMEU omogoča vsem visokošolskim učiteljem, študentom ter raziskovalcem publicistično
dejavnost v okviru naslednjih razpoložljivih kapacitet publiciranja:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

mednarodna revija v angleškem jeziku Media, Culture and Public Relations (30 %),
mednarodna revija Informatology (Informatologija) v angleškem in hrvaškem jeziku (25
%),
revija Monitor ISH v slovenskem jeziku (100 %),
mednarodna Revija za moderno arhivsko teorijo in prakso Atlanti v slovenskem,
angleškem, italijanskem in drugih nacionalnih jezikih (soustanovitelj in soizdajatelj od
2015),
mednarodna znanstvena e-revija v angleškem jeziku Comparative Politics (faktor vpliva:
1.104) (soustanovitelj),
The Bosnian Journal of Basic Medical Sciences,
Lex localis - Journal of Local Self-Government,
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▪

Atlanti+ (izšla leta 2019, soizdajatelji).

10 V PRIHODNJE
Znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost AMEU – ISH je ena izmed petih glavnih
strateških usmeritev Strateškega načrta AMEU – ISH 2018–2023. Spodnja tabela (Tabela
Glavne strateške cilje na področju znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela povzema
spodnja tabela, ki povzema opredeljene aktivnosti strateškega načrta.
Tabela 16. Predstavitev glavnih strateških ciljev v okviru 2. strateške usmeritve
»Znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost« (Strateški načrt AMEU – ISH 2018–2023).
2. strateška usmeritev: Znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost

Strateški cilji

Indikatorji/
Kazalnik

Enota
kazalnika

Izvajanje aktivnosti
v
okviru
raziskovalnega
programa
Raziskave kulturnih
formacij ter aktivno Aktivnost
sodelovanje ter z
drugimi
izvajalci
raziskovalnega
programa
Spodbujanje
humanističnega
in
interdisciplinarnega
raziskovanja na najvišji
kakovostni ravni

Registrirani
raziskovalci
in
Število
raziskovalke
na
AMEU - ISH
Povprečno število Točke
točk pri SICRIS-u na
registriranega
raziskovalca
oz.
raziskovalko na leto
Znanstvene objave Število
v revijah, ki jih
indeksirajo SCI,SSCI
in A&HCI oz. druge
revije iz seznama
ARRS
ali
v
znanstvenih
monografijah,
izdanih
pri
založbah
iz
seznama ARRS na
registriranega
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Vrednotenje in ciljne vrednosti
2018
2023
(Izhodiščna
(Ciljna vrednost)
vrednost)
Redna
izvedba Vsakoletno
aktivnosti v okviru izvajanje aktivnosti
raziskovalnega
v
okviru
programa ter aktivno raziskovalnega
sodelovanje
z programa
ter
drugimi izvajalci
aktivno sodelovanje
z drugimi izvajalci

9 (do 31.12.2018), 6
7
od 1.1.2019 dalje)
186

>230

6

>7
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raziskovalca
oz.
raziskovalko
(kumulativno,
v
zadnjih 5 letih)
Izjemni
dosežki
(A'')
ter
zelo Točke
kvalitetni dosežki
(A') raziskovalne
organizacije,
ovrednoteni
z
bibliografskimi
kazalci
raziskovalne
uspešnosti
(kumulativno,
v
zadnjih 5 letih)
Normirani
citati
Število
WoS ali Scopus na
registriranega
raziskovalca
oz.
raziskovalko
(kumulativno,
v
zadnjih
desetih
letih)
Izvajani
domači Število
raziskovalni
projekti
Pridobljeni domači
raziskovalni
projekti
Delež (%)
(sodelovanje
kot
ali
Prijave na aktualne prijavitelj
razpise domačih in tujih partner projekta)
(ARRS, MIZŠ, JAK)
znanstvenoraziskovalnih
in
Izvajani
raziskovalno-razvojnih
mednarodni
projektov in povečanje
raziskovalni
obsega le-teh
projekti (Horizon
Število
2020, MSCA, Cost,
Interreg, HERA oz.
drugi EU razpisi,
ARRS
bilateralni
projekti)
Pridobljeni
mednarodni
raziskovalnorazvojni projekti
Vzpostavitev in krepitev
sodelovanja z domačimi
in
mednarodnimi
partnerji na znanstveno
raziskovalnem
in
projektnem področju

Delež (%)

Domači partnerji za
sodelovanje
na
znanstveno
Število
raziskovalnem in
projektnem
področju
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A'' (izjemni dosežki)':
1420,18
A''
(izjemni
A' (zelo kvalitetni dosežki)': >1420
dosežki): 3595,72
A' (zelo kvalitetni
dosežki): >3600

CI
(čisti
citati, CI:>30
izračunani na podlagi CIAu:>18
člankov v COBIB.SI, ki
so povezani z WoS ali
Scopus): 19
CIAu (čisti citati
deljeno s številom
avtorjev): 13.17
4

43 % (7 prijavljenih, 3
dobljeni)

1

6

60%

2

25% (4 prijavljeni, 1 50%
dobljen)

1

3
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Mednarodni
strateški partnerji
za sodelovanje na
znanstveno
Število
raziskovalnem in
projektnem
področju

Organizacija
znanstvenih dogodkov

Sodelovanje sodelavcev
in sodelavk pod imenom
AMEU – ISH na drugih
konferencah (domačih,
tujih) in znanstvenih
dogodkih
Ohranjanje
visokokakovostne
založniške
podpore
pedagoškemu
in
raziskovalnemu procesu

Znanstvene
konference
v
(so)organizaciji
Tuji referenti in
referentke
na
konferencah
(AMEU – ISH in
AMEU-ECM)
Vsi referenti in
referentke
na
konferencah
(AMEU – ISH in
AMEU-ECM)
Izvedba
drugih
znanstvenih
dogodkov za širšo
javnost (znanstveni
simpoziji, seminarji,
odprta predavanja
ipd.)
Druge konference
in
znanstveni
dogodki z aktivno
udeležbo
sodelavcev
in
sodelavk
pod
imenom AMEU –
ISH

5

8

1

2

Število

Delež (%)

Alma
Mater
konferenca: 25%
33%

Število

371

Drugi
znanstveni
dogodki
Število

Izdajanje
periodičnih
publikacij:
Število
• revija Monitor izvodov
ISH
• Glasnik AMEUISH
Izdajanje knjižnih Število
publikacij
izdanih
knjižnih
publikacij

Povečanje
kvalitete Enote
novega Število
knjižnične
podpore knjižničnega
pedagoškemu
in gradiva
raziskovalnemu procesu
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380

Redna
izvedba Vsakoletna izvedba
različnih dogodkov za različnih dogodkov
širšo javnost.
za širšo javnost.

2

2 / leto

4

10 izdanih številk

2 številki do leta 2018 Občasna izdaja, po
potrebi
4 / leto

>20
izdanih
knjižnih publikacij

7000

7050
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Okrepitev
raziskovalnega
in
razvojnega
dela
za
potrebe izobraževanja

Spremljanje rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela ter
implementacija
in
ovrednotenje
uresničevanja
postavljenih
ciljev
znanstveno-raziskovalne
dejavnosti

Aktivne
raziskovalne
Število
skupine
na
vsebinskih
področjih študijskih
programov AMEUISH
Vključenost
študentov
in
študentk
v
raziskovalno delo

2

Izvedba
in
predstavitev
zaključnih
raziskovalnih
in
projektnih
nalog
(IRD,
javne
Raziskovaln
predstavitve)
a dejavnost
Predstavitev
študentov in
rezultatov
študentk
raziskovalnega dela
na
znanstveni
konferenci
z
mednarodno
udeležbo »Za človeka
gre« (soorganizacija
AMEU-ISH in AMEU –
ECM)
Vključevanje
študentov in študentk
v načrtovanje prijav
AMEU - ISH na
razpise
(domače,
mednarodne) ter pri
izvajanju
raziskovalnih
projektov
Letno poročilo o
1 na leto
Poročilo
znanstvenorazisko
valnem delu AMEU ISH
Načrt znanstveno- Načrt
raziskovalne
Priprava
Načrta
dejavnosti AMEU –
znanstvenoraziskoval
ISH (2019–2024)
ne dejavnosti AMEU –
ISH

PRILOGE
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2

Vsako študijsko leto

Vsako študijsko leto

Vsako študijsko leto

6 (1 vsako leto)

Uresničevanje
Načrta
znanstvenorazisko
valne
dejavnosti
AMEU – ISH 2019–
2024
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Priloga 1. IZBOR DOSEŽKOV RAZISKOVALCEV IN RAZISKOVALK AMEU –
ISH (2014–2019) (vir: Sicris, 2019)
Znanstvene monografije (izbor)
1.

CROWTHER, Paul. Geneses of postmodern art : technology as iconology, (Routledge advances in art and
visual studies). New York: Routledge, 2019. XVI, 158 str., ilustr. ISBN 978-1-138-60574-9. ISBN 978-0429-46797-4.
[COBISS.SI-ID 2048802570]
kategorija:
2A
(Z,
A'',
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
2. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre : o matrici ljubezni, (Slovenska filozofska misel, zv. 18). Ljubljana:
Slovenska matica, 2018. 325 str., ilustr. ISBN 978-961-213-286-6. [COBISS.SI-ID 297071360]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
3. ŠKOF, Lenart. Nafahat-e nafas : zehniat-e moshtarak, akhlaq wa solh = [Breath of proximity :
intersubjectivity, ethics and peace]. Qum: Taha, 1397 [2018]. 290 str., ilustr. ISBN 978-600-5334-54-8.
[COBISS.SI-ID 2518483]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2)
(prevod);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 80, št. avtorjev: 1/1
4. TRATNIK, Polona. Umetnost u savremenosti, (Biblioteka PH). Beograd: Orion Art, 2018. 147 str. ISBN
978-86-6389-080-0.
[COBISS.SI-ID 264649484]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2)
(prevod);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 80, št. avtorjev: 1/1
5. TERŠEK, Andraž (avtor, urednik), BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža,
KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL,
Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara,
VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest. Svoboda izražanja, mediji in
demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana:
Lexpera, GV založba, 2018. 360 str., tabela. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408]
6. TRATNIK, Polona. Conquest of body : biopower with biotechnology, (Springer briefs in philosophy).
Cham: Springer, 2017. XVIII, 100 str. ISBN 978-3-319-57323-6, doi: 10.1007/978-3-319-57324-3.
[COBISS.SI-ID 1591693]
kategorija:
2A
(Z,
A'',
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
7. CROWTHER, Paul. What drawing and painting really mean : the phenomenology of image and gesture,
(Routledge advances in art and visual studies). New York: Routledge, [2017] . ix, 168 str., ilustr. ISBN
978-1-138-23266-2.
[COBISS.SI-ID 3748718]
kategorija:
2A
(Z,
A'',
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
8. TOPLAK, Cirila. European continentalism : a history of europeanisation. Koper: Univerzitetna založba
Annales,
2016.
219
str.
ISBN
978-961-6964-71-5.
[COBISS.SI-ID 288688128]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICD
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
9. CROWTHER, Paul. How pictures complete us : the beautiful, the sublime, and the divine. Stanford: Stanford
University Press, cop. 2016. XI, 178 str., ilustr. ISBN 978-0-8047-9846-4. ISBN 978-0-8047-9573-9.
[COBISS.SI-ID 857071]
kategorija:
2A
(Z,
A'',
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
10. TRATNIK, Polona. Umetnost kot intervencija, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2016. [VIII],
249
str.,
ilustr.
ISBN
978-961-7003-09-3.
[COBISS.SI-ID 288254208]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
11. TOPLAK, Cirila. European continentalism : a history of europeanisation. Koper: Univerzitetna založba
Annales,
2016.
219
str.
ISBN
978-961-6964-71-5.
[COBISS.SI-ID 288688128]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICD
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
12. KRISTOVIČ, Sebastjan. Med smislom in nesmislom trpljenja : Dostojevski in Nietzsche. Celje: Celjska
Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2016.
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139 str., fotogr. ISBN 978-961-278-249-8. ISBN 978-961-6966-11-5. [COBISS.SI-ID 283240448]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1
13. TOPLAK, Cirila. Kdo smo Mi brez Drugih? : slovenstvo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba
FDV, 2014. ISBN 978-961-235-693-4. http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/kdosmo-mi-brez-drugih_out_new.pdf.
[COBISS.SI-ID 275066112]
kategorija:
2A
(Z,
A',
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1/1

Izvirni znanstveni članki (izbor)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

HAUPTMAN KOMOTAR, Maruša. Comprehensive internationalisation of Slovenian higher education?
The
rhetoric
and
realities. Higher
education,
ISSN
1573-174X.
[Spletna
izd.]. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10734-018-0306-6.pdf.
[COBISS.SIID 296221696], [JCR, SNIP, Scopus do 22. 9. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov
na
avtorja
(CIAu):
0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 155.92, št. avtorjev: 1/1
ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies of transcendence and selftranscendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.],
2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 577-587. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Skof.pdf.
[COBISS.SI-ID 1540035268], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih
citatov
na
avtorja
(CIAu):
0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 103.24, št. avtorjev: 1/1
HAUPTMAN KOMOTAR, Maruša. Global university rankings and their impact on the
internationalisation of higher education. European journal of education, ISSN 1465-3435, 8. april
2019. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ejed.12332,
doi: 10.1111/ejed.12332.
[COBISS.SI-ID 2048851722], [JCR, SNIP, WoS do 14. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0,
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 14. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih
citatov
na
avtorja
(CIAu):
0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 97.29, št. avtorjev: 1/1
ŠKOF, Lenart. Breath of hospitality : silence, listening, care. Nursing ethics, ISSN 0969-7330, 2016, vol.
23, no. 8, str. 902-909. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0969733015587779,
doi: 10.1177/0969733015587779. [COBISS.SI-ID 1537577668], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št.
citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov
(TC):
1,
čistih
citatov
(CI):
1,
čistih
citatov
na
avtorja
(CIAu):
1.00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 109, št. avtorjev: 1/1
TRATNIK, Polona. Kreativna ekonomija : mit o ustvarjalnosti, ki prinaša blaginjo in uspeh. Annales :
anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.],
2015, letn. 25, št. 3, str. 517-526. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-AnnalesSHS-25-2015-3_TRATNIK_LOWRES1.pdf. [COBISS.SI-ID 21903112], [SNIP, WoS do 26. 3. 2016: št.
citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 3. 2018: št. citatov
(TC):
0,
čistih
citatov
(CI):
0,
čistih
citatov
na
avtorja
(CIAu):
0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 97.34, št. avtorjev: 1/1
ŠKOF, Lenart. Divinization of life in Roberto Mangabeira Unger's philosophy of religion. Bogoslovni
vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str.
717-726. [COBISS.SI-ID 7166810], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0,
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih
citatov
na
avtorja
(CIAu):
0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 121.01, št. avtorjev: 1/1
CROWTHER, Paul. The poetry of ''flesh'' or the reality of perception? Merleau-Ponty's fundamental
error. International journal of philosophical studies, ISSN 0967-2559, 2015, vol. 23, no. 2, str. 255-278.
[COBISS.SI-ID 1609101],
[SNIP]
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8.

9.

kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 90.71, št. avtorjev: 1/1
ŠKOF, Lenart. O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189.
[Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 38, št. 1, str. 175-185, [236]. [COBISS.SI-ID 57820258], [SNIP, WoS do 27.
8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 8. 2015:
št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 93.58, št. avtorjev: 1/1
TOPLAK, Cirila. Avtonomizem in egalitarizem po slovensko : med (pred)moderno in
(post)kolonialnostjo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jan.-mar. 2019,
letn.
56,
št.
1,
str.
269-287,
315.
[COBISS.SI-ID 36099421],
[SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 60, št. avtorjev: 1/1

Samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monografski publikaciji (izbor)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TOPLAK, Cirila. For a new social order : a genealogy of self-management in SFRY. V: SIMONIČ, Peter
(ur.). Anthropological perspectives of solidarity and reciprocity, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, ISSN
1855-671X, št. 47). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press,
Faculty
of
Arts.
2019,
str.
95-112,
217.
[COBISS.SI-ID 36006493]
kategorija:
3B
(Z,
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies of transcendence and selftranscendence. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BERNDTSON, Petri (ur.). Atmospheres of breathing. Albany, NY:
State University of New York. cop. 2018, str. 51-67. [COBISS.SI-ID 1540216004]
kategorija:
3B
(Z,
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
ŠKOF, Lenart. Lamentation of a child : on migration, vulnerability, and ethics of hospitality. V:
MENDIETA, Eduardo (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.), GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.). Borders and debordering :
topologies, praxes, hospitableness. Lanham: Lexington Books. cop. 2018, str. 181-192. [COBISS.SIID 1540306628]
kategorija:
3B
(Z,
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
TOPLAK, Cirila. Mobility in Europe : theoretical insights. V: TOPLAK, Kristina (ur.), VAH JEVŠNIK, Mojca
(ur.). Labour mobility in the EU, (Migracije, ISSN 1580-7401, 28). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
2018,
str.
17-36.
[COBISS.SI-ID 35481437]
kategorija:
3B
(Z,
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
HAUPTMAN KOMOTAR, Maruša. Internacionalizacija zagotavljanja kakovosti in zagotavljanje
kakovosti internacionalizacije v slovenskem visokem šolstvu. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž.
(ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : [večavtorska znanstvena monografija],
(Digitalna knjižnica, ISSN 1855-9638, Dissertationes, 26). Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2018, str. 109122, 274-275. http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-280-9/mobile/index.html#p=1. [COBISS.SIID 297340928]
kategorija:
3B
(Z,
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
TRATNIK, Polona. Un nuevo capítulo acerca del poder sobre la vida y el cuerpo: la biotecnología. V:
GONZÁLES VALERIO, María Antonia (ur.). Pròs bíon : reflexiones naturales sobre arte, ciencia y filosofíja.
México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2014, str. 151-169, ilustr. [COBISS.SIID 21711368]
kategorija:
3B
(Z,
A1/2);
tip
dela
je
verificiral
OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1/1
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Priloga 2. RAZISKOVALNA USPEŠNOST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN
UČITELJIC AMEU – ISH
V naslednji tabeli so predstavljeni bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti za
posameznega visokošolskega učitelja študijskih programov AMEU – ISH (Humanistični študiji
- 1. stopnja in Humanistične znanosti 2. in 3. stopnje), ki delujejo na različnih raziskovalnih
področjih humanistike in družboslovja, in sicer za obdobje zadnjih petih let (2014–2019).
Tabela 17. Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti posameznih visokošolskih učiteljev
in učiteljic AMEU – ISH po metodologiji ARRS; podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10
let, A3 za obdobje 2013-2017) (vir: SICRIS, 2019).
Visokošolski
učitelj
(šifra)
Dr.
Lenart
Škof
(18054)*
Dr.
Polona
Tratnik
(29337)*

Veda in področje
(klasifikacija ARRS)

Upoš.
tč.

A''

A'

A1/2

CI10

CImax

h10

A1

A3

Humanistika
Filozofija

-

2069,47

316,27

1268,57

1448,57

7

2

1

6,03

0,03

-

1106,73

160

497,34

577,34

3

1

1

3,77

3,18

Dr.
Nadja
Furlan Štante
(22368)
Dr.
Darko
Štrajn
(09436)

Humanistika
Filozofija
Humanistika
Kulturologija
Humanistika
Teologija

-

1417,12

223,79

799,22

879,22

1

1

1

5,05

0

Humanistika
Filozofija
Družboslovje
Sociologija
Družboslovje
Politične vede

-

1341,76

166,45

360,5

453,83

0

0

0

4,2

0,79

–

769,96

0

490,89

570,89

23

9

2

2,76

0

–

732,36

64,49

163,92

223,92

6

4

2

2,25

7,38

Humanistika
Družboslovje

750,11

0

512,6

512,6

2

1

1

2,68

0

Humanistika
Filozofija
Humanistika
–
Filozofija
Družboslovje - Pravo
Humanistika
–
Etnologija
Humanistika
Antropologija
Humanistika
–
Zgodovinopisje
Humanistika
–
Literarne vede
Humanistika
–
Antropologija
Interdisciplinarne
raziskave
–

1431,82

0

412,05

692,05

45

14

5

4,55

0

1144,44

0

584,6

584,6

2

7

1

3,83

0

1036,39

0

356,22

476,22

15

5

2

3,32

0

2375,85

113,39

714,48

1122,18

0

0

0

5,31

0,07

565,01

368,58

368,58

396,26

24

16

3

2,27

0

Dr.
Cirila
Toplak
(14711)*
Dr.
Eva
Klemenčič
(26529)**
Dr. Sebastjan
Kristovič
(36683)
Dr. Lev Kreft
(06590)
Dr.
Rok
Svetlič
(21580)
Dr.
Mojca
Ramšak
(14974)**
Ddr.
Igor
Grdina
(10900)**
Dr.
Melita
Zajc
(15335)**

Družboslovje
Sociologija

-

-
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Dr,
Gita
Zadnikar
(24389)**

Interdisciplinarne
raziskave
Humanistika
–
Kulturologija
Družboslovje
Sociologija
Humanistika
Filozofija

489,5

0

160

160

0

0

0

1,53

1,21

1001,46

800

963,96

963,96

0

0

0

4,48

0

355,96

160

208,96

260

3

2

1

1,37

0

Dr.
Goran
- 52,94
0
0
20
0
0
Gumze
(51318)
Dr.
Uroš Humanistika
23,53
0
0
0
0
0
Zavodnik
Filmska umetnost
(40547)**
Dr. Miodrag Humanistika
- 694,54
0
394,36
351,73
1
1
Šuvaković
Filozofija
(38012)*
Legenda:
* Visokošolski učitelj in raziskovalec v raziskovalni in/ali programski skupini AMEU – ISH.
** V študijskem letu 2018/19 ni izvajalec predavanj.

0

0,15

0

0

0,06

0

1

2,34

0

Dr.
Paul
David
Crowther
(51354)*
Dr.
Gorazd
Andrejč
(51181)

Humanistika
Filozofija
Humanistika
Teologija
Humanistika
Antropologija

–
-

Priloga 3. ČLANSTVA RAZISKOVALNE SKUPINE AMEU – ISH V
UREDNIŠKIH ODBORIH
Članstvo raziskovalcev in raziskovalk, ki delujejo v okviru raziskovalne skupine AMEU – ISH
2014 – 2019, v uredniških odborih (vir: SICRIS, 2019):
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

AM : art + media. Tratnik, Polona (član uredniškega odbora 2014-, član uredniškega sveta 2012-2014).
[Print ed.]. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije: = Faculty of Media and Communications: Orion
art, 2012-. ISSN 2217-9666. http://www.fmk.singidunum.ac.rs/izdavastvo/art-media/.
Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. Škof, Lenart (urednik 2008, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko:
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro
di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the
Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/p/annalesshs/.
Confluence : online journal of world philosophies. Škof, Lenart (član uredniškega odbora 2014-2016).
Freiburg:
Verlag
Karl
Alber,
2014-.
ISSN
2199-0360. http://www.verlag-alber.de/ejournals/confluence/. [COBISS.SI-ID 1537017796]
Glasnik AMEU ISH. Tratnik, Polona (glavni urednik 2016-). Maribor: Alma Mater Europaea, Institutum
Studiorum Humanitatis, 2016-. ISSN 2464-0557. [COBISS.SI-ID 286813952]
Maska. Tratnik, Polona (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij
Slovenije,
1991-.
ISSN
13180509. http://www.maska.si/index.php?id=161, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:sprWQCDHH9V. [COBISS.SI-ID 29472512]
Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. Škof, Lenart (član uredniškega odbora 2003-,
glavni urednik 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Nova revija, 1996-. ISSN 1318-8828. http://www.zrskp.si/revije/single/journal-poligrafi-1412, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-YIYAAADU.
[COBISS.SI-ID 59336192]
Transars. Tratnik, Polona (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Horizonti, 2010-. ISSN 18559980. [COBISS.SI-ID 253204480]
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8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

ANDREJČ, Gorazd (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik), International Conference New Philosophical and
Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna
konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019.
Programme and abstracts = Program in povzetki. Koper: Science and Research Centre, Annales ZRS: =
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2019. 55 str. ISBN 978-961-7058-14-7. [COBISS.SIID 300000768]
ŠKOF, Lenart (urednik), BERNDTSON, Petri (urednik). Atmospheres of breathing. Albany, NY: State
University of New York, cop. 2018. XXVII, 297 str., tabele. ISBN 978-1-4384-6973-7. [COBISS.SIID 1540214724]
MENDIETA, Eduardo (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik), GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik). Borders and
debordering : topologies, praxes, hospitableness. Lanham: Lexington Books, cop. 2018. XIII, 228 str.,
ilustr.
ISBN
978-1-4985-7130-2.
[COBISS.SI-ID 1540277956]
kategorija:
2F
(Z)
točke: 13.33, št. avtorjev: 1/3
ŠKOF, Lenart (urednik), GORNIK, Barbara (urednik). Ontologies of asylum, (Poligrafi, vol. 23 (2018), no.
91/92). Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales, 2018. 246 str. ISBN
978-961-7058-07-9. [COBISS.SI-ID 298198016]
ŠKOF, Lenart (urednik), GORNIK, Barbara (urednik). Ontologies of asylum, (Poligrafi, vol. 23 (2018), no.
91-92). Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales, 2018. ISBN 978-9617058-09-3. http://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/poligrafi/.
[COBISS.SIID 298123776]
ŠKOF, Lenart (urednik), International Conference Terrors of Injustice: Gender Violence and Ethics of
Shame, Utrecht University, October 4-5, 2018. Programme and abstracts. Koper: Science and Research
Centre, Publishing House Annales, 2018. 62 str. ISBN 978-961-7058-03-1. [COBISS.SI-ID 296464896]
ŠKOF, Lenart (urednik). Programme and abstracts. Online ed. Koper: Science and Research Centre,
Publishing
house
Annales
ZRS,
2018.
ISBN
978-961-7058-04-8. http://www.zrskp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/.
[COBISS.SI-ID 296499456]
kategorija:
SU
(S)
točke: 0, št. avtorjev: 1/1
GIESEN, Klaus-Gerd (urednik), KERSTEN, Carool (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). The poesis of peace
: narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge, 2017. IX, 220
str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-4724-7022-5. ISBN 1-4724-7022-2. [COBISS.SI-ID 1539241412]
MOTOH, Helena (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Religions and dialogue, (Poligrafi, vol. 22 (2017), no.
87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. 145 str. ISBN 978-9616964-93-7. [COBISS.SI-ID 293164800]
MOTOH, Helena (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Religions and dialogue, (Poligrafi, vol. 22 (2017), no.
87-88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2017. ISBN 978-961-6964-951. http://www.zrs-kp.si/revije. [COBISS.SI-ID 293188352]
ŠKOF, Lenart (urednik), BJELICA, Maja (urednik, prevajalec). International conference
"borders/debordering", Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3,
2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca "meje/odmejitev", naproti novi svetovni kulturi
gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale
"confini/deconfinamento" verso una nuova cultura mondiale dell'ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3
luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2016. 75 str. [COBISS.SI-ID 1538544324]
CROWTHER, Paul (urednik), WÜNSCHE, Isabel (urednik). Meanings of abstract art : between nature and
theory, (Routledge advances in art and visual studies, 2). Paperback ed. New York: Routledge, 2016. IX,
300 str., ilustr. ISBN 978-1-138-23386-7. [COBISS.SI-ID 3749742]
GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske
refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 221 str., tabele. ISBN 978-961-6964-32-6.
[COBISS.SI-ID 283863040]
ŠKOF, Lenart (urednik), KOŠIR, Tina (urednik), BJELICA, Maja (urednik, fotograf). Trpljenje, (Poligrafi,
letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
Univerzitetna založba Annales, 2015. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-54-8. [COBISS.SIID 283074048]
ŠKOF, Lenart (urednik), KOŠIR, Tina (urednik), BJELICA, Maja (urednik). Trpljenje, (Poligrafi, vol. 20
(2015), no. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna
založba Annales, 2015. ISBN 978-961-6964-53-1. http://www.zrs.upr.si/revije/single/poligrafi-7980-trpljenje-2012. [COBISS.SI-ID 283074304]
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23. ŠKOF, Lenart (urednik), BJELICA, Maja (prevajalec, urednik), GRUŠOVNIK, Tomaž (prevajalec, urednik).
International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts]
= Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. - 18. maj 2014 : [program in povzetki] =
Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e
riasunti], (Glasnik UP ZRS, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, 2014. 63 str. [COBISS.SI-ID 54564706]
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