METODE IN IZVIRNOST ZNANSTVENEGA
RAZISKOVANJA
Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 18.1.2017, ob 16:00h vabi na brezplačno
delavnico na temo »Metode in izvirnost znanstvenega raziskovanja«, ki jo bo vodil IZR. PROF.
DR. JERNEJ LETNAR ČERNIČ, izkušeni raziskovalec in predavatelj s področja državne ureditve,
upravnega prava ter prava človekovih pravic.
Delavnica bo pokrivala sledeče sklope:
-

Izbira teme doktorske naloge
Metode znanstvenega raziskovanja
Izvirnost doktorskega raziskovanja in njegov prispevek k znanosti
Objava rezultatov znanstvenega raziskovanja
Sodelovanje na raziskovalnih razpisih

Delavnica bo potekala v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje 11, 1000
Ljubljana, predavalnica P1, od 16:00 do 19:00. Potrebna je predhodna prijava na
karierni.center@evro-pf.si.
Vstop je prost!
O predavatelju:
Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič je izredni profesor za področje državna
ureditev, upravno pravo ter pravo človekovih pravic na Fakulteti za državne
in evropske študije in Evropski pravni fakulteti. Doktoriral je iz prava
človekovih pravic na Univerzi v Aberdeenu, Škotska, Združeno kraljestvo. V
zadnjih letih je delal na Evropskem univerzitetnem inštitutu, Univerzi New
York v Firencah, Mednarodnem kazenskem sodišču, Univerzi v Aberdeenu
ter pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Njegova področja dela so pravo
človekovih pravic, družbena odgovornost podjetij, ustavno pravo ter
mednarodno pravo. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih besedil,
njegovo karierno pot pa odlikuje aktivno sodelovanje v domačih in tujih mednarodnih
raziskovalnih projketih.
SICRIS bibliografija je dostopna na:
http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20170111170911-32577.html.

S prijavo na dogodek dovolujete fotografiranje, snemanje ter objavo gradiva na spletu in socialnih omrežjih za potrebe promocije
storitev KC. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10.
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih
kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajoč o se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
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