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Soočenim z velikimi družbenimi, političnimi, ekonomskimi, kulturnimi in ekološkimi izzivi se nam danes 

vse bolj očitno kaže, da je potrebno oblikovati nove oblike naših družbenih, političnih in siceršnjih od-

nosov ter naših bivanjskih prostorov. V zadnjem desetletju so bile domala vse discipline humanistike in 

družboslovja pod enakim pritiskom, da ponovno upravičijo svoj obstoj. Raziskovanje novih perspektiv v 

humanistiki in družboslovju vidimo kot nujno in neprecenljivo pri ponovnem premisleku o družbi in zna-

nosti v 21. stoletju. Na konferenci želimo raziskati načine, s katerimi lahko humanistika in družboslovje 

prispevata k razvoju znanosti in dobrobiti v družbi ter ponudita nove poglede in potencialne perspektive 

razvoja v sedanjem in prihodnjem svetu in soočanja z izzivi našega sveta.

Prva konferenca Interdisciplinarnega študijskega programa HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE 

Univerze v Ljubljani z naslovom Nove perspektive v humanistiki in družboslovju ponuja doktorskim štu-

dentkam in študentom priložnost, da predstavite svoje delo s posebnim poudarkom na novih raziskoval-

nih perspektivah in izvirnih znanstvenih prispevkih. Želimo vas spodbuditi, da predstavite svoje izvirne 

prispevke k znanosti in družbi, ki jih skušate doseči s svojim raziskovalnim delom. Dobrodošli so pri-

spevki z različnih raziskovalnih področij in tem, s čimer želimo spodbuditi interdisciplinarne razprave. 

Vabimo vas, da predstavite tako rezultate svojega že dokončanega dela, npr. rezultate raziskave ali dela 

raziskave svojega doktorskega projekta, kakor tudi vaša dela v nastajanju, npr. delno raziskavo ali načrte 

za raziskavo.

Doktorska konferenca bo potekala 26. in 27. januarja 2023. Konferenca združuje vsa področja 

naslednjih fakultet ljubljanske univerze: Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede, Akademije za 

glasbo, Akademije za gledališče, film, radio in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 

Teološke fakultete in Fakultete za socialno delo. Namen konference vas je povezati doktorske študentke 

in študente z različnih fakultet in disciplin za prihodnje skupno delo in tako poudarjati pomen sodelo-

vanja med različnimi institucijami ter razvoja interdisciplinarnega in inovativnega pristopa pri študiju in 

raziskavah. 

Rok za oddajo povzetkov je 31. oktober 2022. Povzetki naj bodo dolgi med 250 in 350 besedami in 

opremljeni s 3-5 ključnimi besedami. Zaradi mednarodnosti našega doktorskega programa študentke in 

študente spodbujamo, da povzetke oddate v angleščini. Če to ne bo mogoče, bodo sprejete tudi prijave 

v slovenskem jeziku. Povzetki, sprejeti za predstavitev, bodo objavljeni v zborniku konference. Povzetke 

oddajte preko spletne strani https://1ka.arnes.si/konferencahid. 

Konferenca bo potekala 26. in 27. januarja na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede. 

Prispevki bodo prestavljeni na panelih s tremi govorkami in govorci. Vsak bo imel dvajset minut časa za 

svojo predstavitev, nato bo sledila razprava, dolga petnajst minut.

Konferenca se bo zaključila z neformalnim kulturnim in glasbenim programom.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu: konferenca.HID@fdv.uni-lj.si. 

Veselimo se vaših povzetkov in srečanja z vami januarja 2023!

Organizacijski odbor konference: 

izr. prof. dr. Katja Manfreda Lozar, prodekanja za študijske zadeve na Fakulteti za družbene vede; 

izr. prof. dr. Sašo Jerše, prodekan za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo na Filozofski fakulteti; 

Nesa Vrečer, doktorska študentka na Filozofski fakulteti, 

Karla Tepež in Kristina Rakinić, doktorski študentki na Fakulteti za družbene vede.


