
Aktivirajmo se!

Kaj lahko pričakuješ?

In kako se pridružiš ekipi projekta Active8-Planet?

Te zanima trajnostna mobilnost? Se ti v glavi porajajo ideje, kako nasloviti problem prometnega 
kaosa v Ljubljani? Ali nenehno razmišljaš o vprašanjih, ki so podobna tem:

Če se v zgornjih vrsticah vsaj bežno prepoznaš, te vabimo, da se pridružiš interdisciplinarni ekipi 
projekta Active8-Planet. Projekt poteka pod okriljem EU in združuje partnerje izobraževalnih 
institucij iz Slovenije, Nizozemske, Belgije in Švedske ter podjetja Volvo, Endava in Huygen. Bistveno 
pa je, da partnerji projekta verjamemo, da je globalne izzive treba naslavljati lokalno in bolj 
angažirano, predvsem pa, da moramo pri tem izhajati iz potreb ljudi ter se povezovati.

Preprosto! Napiši motivacijsko pismo (dolgo približno eno stran), v katerem odgovarjaš na eno 
izmed zgornjih vprašanj. 

Motivacijsko pismo posreduj čim prej, najkasneje pa do 30. junija 2022, in sicer na naslov
veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si. Na tem naslovu se nam oglasi tudi, če imaš dodatna vprašanja. 

V projektu bomo na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani (IRI UL) v študijskem letu 
2022/23 raziskovali mobilnost v Ljubljani. Izhajali bomo iz spoznanj, ki smo jih z ekipo študentk 
antropologije in razvijalcev iz podjetja Endava oblikovali v enoletni raziskavi. Tudi tokrat bo 
raziskovanje potekalo v sodelovanju s strokovnjakinjami in strokovnjaki iz podjetja Endava. 
Raziskovalne skupine iz različnih držav bodo znanje izmenjevale na spletnih srečanjih, izsledke pa 
predstavile na mednarodnih dogodkih.

Štiri študentke oziroma študente različnih smeri torej vabimo, da postanejo članice in člani 
mednarodne in interdisciplinarne ekipe Active8-Planet. Od vas pričakujemo sodelovanje 
med študijskim letom 2022/23, tj. od oktobra 2022 do junija 2023 (mesečna srečanja, izvedba 
raziskave »na terenu«, udeležba na mednarodnih dogodkih).

In da ne pozabimo: sodelovanje ti poleg pridobivanja delovnih in študijskih izkušenj omogoča 
tudi opravljanje predmeta Učni laboratorij v realnem okolju (4 ECTS), uveljavljanje obvezne 
prakse ali primerljive obveznosti ter bolj dolgoročno možnost nadgradnje teme v obliki 
seminarske ali diplomske naloge, magistrskega dela ali doktorata.

Ali nas lastništvo 
osebnega avtomobila 
osvobaja ali omejuje?

Kako na rabo deljene 
mobilnosti vplivajo 

dnevne rutine in strah 
pred neznanim?

Kako razumeti razmerja 
med souporabo vozil, 

deljeno mobilnostjo in 
skupnostjo?
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