
Okrogla miza
ŽENSKE V ZNANOSTI IN

TEHNOLOGIJI
14. december 2018



Gostje okrogle mize
• izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
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Študija ”She Figures 2015”

• Spremlja napredek, ki upošteva razsežnost spola pri
raziskavah in inovacijah.

• Zadnji rezultati študije iz leta 2015, naslednji bodo na voljo
marca 2019.

• Vsi podatki povzeti po študiji ”She Figures 2015”.
• Vsi podatki se nanašajo na povprečje v Evropskih

državah.



Delež žensk na lestvici pedagoških
habilitacij



• 2013 ženske sestavljale 21% vrhunskih raziskovalcev,
2010 20%.

• Ženske nekoč premalo zastopane na doktorski ravni,
2012 predstavljajo 47% doktorantov.

• Na področju znanosti in inžiniringa ženske sestavljale le
13% vrhunskih raziskovalcev.

• Stopnja uspešnosti pri financiranju vlog v nacionalnih
programih za moške je 31,8%, za ženske 27,4%.







Zastopanost žensk v vodstvenih in
programskih odborih



• 2010 - 2014: delež žensk med vodji visokošolskih
zavodov iz 14,5% na 20%.

• Delež žensk v znanstvenih in upravnih odborih 28%, delež
vodij 22%.

• Statistično imajo ženske redkeje vlogo vodilne avtorice v
znanstvenih publikacijah.

• 2010 - 2013: med prijavami patentov 9% žensk.







• 2011 ženske predstavljale 33% raziskovalcev
(nespremenjeno od leta 2009).

• Na področju R&D leta 2010 povprečna bruto plača žensk
17,9% nižja od plače moških.

• Kjer zastopanost žensk med raziskovalci večja je
podpovprečna poraba denarja na prebivalca za R&D in
obratno.





Potreba po mobilnosti v znanstveni
karieri







Problematika pojava pozitivne
diskriminacije



• Raziskava ERA iz leta 2014: 36% organizacij leta 2013
uvedlo načrte enakosti spolov.



Vpliv materinstva na kariero



Leta 2012:
• 13,5% žensk zaposlenih v raziskavah delalo s krajšim

delavnim časom vs. 8,5% moških.
• 10,8%žensk prekarne zaposlitvene pogodbe vs. 7,3%

moških.
• Razlika v deležu žensk s krajšim delovnim časom večja v

gospodarstvu.



Pomen družbenih in kulturnih norm
pri izbiri znanstvenega/tehnološkega

poklica
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