
 

 

 
Objava prostega delovnega mesta:  
ASISTENTKA / ASISTENT 
 
Izobrazba: najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali 
izobrazba, ki ustreza tej ravni izobrazbe, znanstveni magisterij, doktorat znanosti 
Poskusna doba: 3 meseci 
Oblika zaposlitve: predvidena je zaposlitev za določen čas (za čas trajanja projektov – do 
leta 2026), z možnostjo podaljšanja oz. sklenitve pogodbe za nedoločen čas 
Kontaktna oseba: Saša Zagode Burič (03 898 64 20) 
 
Opis delovnega mesta: 
- udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju ter prenašanje rezultatov 

znanstveno-raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih, vezanih 
na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke, 

- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, izvajanje mentorstva 
študentom, 

- priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov 
pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, 

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih 
pedagoških aktivnostih, 

- pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj, 
- udeleževanje sej organov in komisij FVO, 
- terminsko izvrševanje dela, skladno z dogovorjenim urnikom pedagoških aktivnosti, 
- posredovanje študijskih gradiv študentom, poročanje o opravljenem delu ter izpolnjevanje 

anket za visokošolske učitelje preko šolskega informacijskega sistema (ŠIS, e-učilnica),  
- dostopnost študentom v času govorilnih ur,  
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,  
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta 

po navodilu nadrejenega. 
 
Izbrani/a kandidat(ka) bo prvenstveno izvajal(a) samostojno delo na raziskovalnih 
projektih s področja ekologije prostoživečih živali (divji prašič in škode zaradi ritja; 
razmnoževalni potencial srnjadi ipd.). V primeru, da izbrani kandidat(ka) ne bo imel(a) 
doktorata znanosti, se pričakuje in mu bo omogočena pridobitev doktorskega naziva s 
področja projektnega dela. Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati/kandidatke z 
izobrazbo biološke ali gozdarske smeri ter izkušnjami s področja raziskav in 
upravljanja populacij prostoživečih živali (divjadi). 
 
 
 
 
 
Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov: sasa.zagodeburic@fvo.si, najkasneje 
do 17. 2. 2023. 


