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Vabilo na preddogodek Evropske noči raziskovalcev 2021 z naslovom 

Odprta znanost, etika in vključujoča znanost v Obzorju Evropa 

 

 

Spoštovani, 

 
Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v 
nadaljevanju: MIZŠ) preddogodek Evropske noči raziskovalcev 2021 z naslovom  
 

Odprta znanost, etika in vključujoča znanost v Obzorju Evropa,  
ki bo 21. 9. 2021, z začetkom ob 10.00 v okolju MS Teams na povezavi tukaj. 

 
Svoje poznavanje naslovne teme bodo z nami delili dr. Ivan Skubic, Nacionalna kontaktna oseba v Grozdu 

4 za področje vesolja, MIZŠ; dr. Andreja Umek Venturini, Nacionalna kontaktna oseba za Evropski 

raziskovalni svet (ERC) in v Grozdu 4 za digitalno področje, MIZŠ; ga. Uršula Konečnik, Nacionalna 

kontaktna oseba za Znanost z družbo in za njo (SW4S) in sekretarka Komisije za enake možnosti na 

področju znanosti, MIZŠ. 

Tematika je namenjena prijaviteljem, vsem, ki se srečujejo s projekti Obzorja Evropa ter drugi 

zainteresirani javnosti. 

Zaposleni Univerze v Mariboru se prijavijo na povezavi tukaj. Preostali zainteresirani se lahko prijavijo z 

e-sporočilom na ern@um.si, s pripisom v zadevi: »21. 9. 2021 - Prijava«. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

 

Opozorilo:  

Na vseh (spletnih) dogodkih Evropske noči raziskovalcev 2021 projekta ZATE poteka snemanje, narejene bodo tudi fotografije oz. zaslonske 

slike. Udeleženci in organizatorji bodo posneti in fotografirani. S klikom na povezavo za udeležbo na spletnem dogodku dajejo udeleženci 

dovoljenje organizatorjem in Evropski komisiji za snemanje, fotografiranje in zvočno snemanje in uporabo posnetkov po lastni presoji. 

Udeleženci zato ne bodo uveljavljali nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji v zvezi z zgoraj navedenim. 

https://www.youtube.com/watch?v=NUH92WFvuBE&t=4s
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBhYjZjMGItNTNkZC00NDY1LWIxNWItMTkzNWY2YWZkODMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c05aead2-216a-4945-b171-1b5964a8dba9%22%7d
https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1445
mailto:ern@um.si


 

 

 

   
 

Evropska noč raziskovalcev 2021 – Znanost za vse (ZATE)  
Ta projekt je prejel financiranje okvirnega programa 
Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, 
programa Marie Skłodowska-Curie, po pogodbi št. 
101036173. 

 

 

Odprta znanost, etika in vključujoča znanost v Obzorju Evropa 

 

Program 

 

21. september 2021, MS Teams 

 

10.00 – 10.05  Uvodni pozdrav 
prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost  
Univerze v Mariboru 
 

10.05 – 10.30  Odprta znanost v Obzorju Evropa 
dr. Ivan Skubic, MIZŠ 
 

10.30 – 10.50  Etika v Obzorju Evropa 
dr. Andreja Umek Venturini, MIZŠ 
 

10.50 – 11.20 
 Vključujoča znanost v Obzorju Evropa 

ga. Uršula Konečnik, MIZŠ 
 

11.20 – 11.30 
 

Razprava in zaključek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NUH92WFvuBE&t=4s
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBhYjZjMGItNTNkZC00NDY1LWIxNWItMTkzNWY2YWZkODMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c05aead2-216a-4945-b171-1b5964a8dba9%22%7d

