
Zakaj?

Kaj pričakujemo mi in kaj lahko pričakuješ ti?

In kako se pridružiš ekipi projekta Active8 Planet?

Ali veš, da je avtomobil v povprečju v uporabi le pet odstotkov časa? To pomeni, da ostalih 
petindevetdeset odstotkov preždi na parkirišču ali v garaži. Nesmiselno, kajne? Hkrati pa se v mestih 
srečujemo z gnečo na parkiriščih, vpadnicah, obvoznicah ter pločnikih in se trudimo izboljšati 
kakovost zraka. Ne le v mestih, tudi na globalni ravni se vse bolj dejavno ukvarjamo s tem, kako 
zmanjšati okoljski odtis, ki ga puščajo netrajnostne oblike mobilnosti.

Partnerji projekta Active8 Planet, ki poteka pod okriljem EU, verjamemo, da je globalne izzive treba 
naslavljati lokalno in bolj angažirano, predvsem pa, da moramo pri tem izhajati iz potreb ljudi ter se 
povezovati. Da bi naslovili osrednje okoljske izzive, smo se na izobraževalnih institucijah iz Slovenije, 
Nizozemske, Belgije in Švedske povezali s podjetji Volvo, Endava in Huygen ter ustanovili 
interdisciplinarne skupine. Zdaj vabimo študentke in študente, ki jih zanimajo aktualne 
družbene teme in še posebej trajnostna mobilnost v urbanih okoljih, da se nam pridružijo.

V projektu bomo na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani (IRI UL) v 
študijskem letu 2021/22 raziskovali mobilnost v Ljubljani. Proučili jo bomo v kontekstu družbenih 
sprememb, preizprašali koncept trajnostne mobilnosti in skušali ugotoviti, ali generacija brez 
avtomobila že nastaja.

Raziskovanje bo potekalo v sodelovanju s strokovnjakinjami in strokovnjaki iz podjetja 
Endava, ki bodo pomagali pri izvedbi raziskave. Raziskovalne skupine iz različnih držav bodo znanje 
izmenjevale na spletnih srečanjih, izsledke pa predstavile na mednarodnih dogodkih, ki bodo – če 
bodo okoliščine dopuščale – potekali v živo.

Štiri študentke oziroma študente torej vabimo, da postanejo članice in člani mednarodne in 
interdisciplinarne ekipe Active8 Planet. Od vas pričakujemo sodelovanje med študijskim 
letom 2021/22, tj. od oktobra 2021 do junija 2022 (redna srečanja, terenska raziskava, 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.

Preprosto! Napiši motivacijsko pismo (dolgo približno eno stran), v katerem pojasniš, kakšna bo 
mobilnost leta 2030. Seveda nas zanima tudi, kakšno vlogo bo pri razvoju trajnostne mobilnosti 
imela antropologija, še zlasti pa smo radovedni, kakšna bo pri vsem skupaj tvoja vloga.

Motivacijsko pismo posreduj čim prej, najkasneje pa do 30. junija 2021, in sicer na naslov 
veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si. Na tem naslovu se nam oglasi tudi, če imaš dodatna vprašanja. 


