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SHEMA ZA POPIS DELOVNEGA MESTA


1. ORGANIZACIJSKA ENOTA:
Računalniški center


2. NAZIV DELOV. MESTA:
Svetovalec za informacijsko tehnologijo


3. NADREJENOST:



4. PODREJENOST:
Vodstvo fakultete



5. OPIS NALOG

1. Naloge:	


	upravljanje s spletnimi stranmi fakultete (webmaster)
	svetovanje vodstvu fakultete na področju informacijske tehnologije

pomoč oddelkom pri postavljanju in vzdrževanju spletnih strani
pomoč knjižnicam pri urejanju spletnih podatkovnih zbirk
	svetovanje uporabnikom na področju računalniške opreme in aplikacij

sodelovanje pri pripravi računalniško podprtih projektov
reševanje računalniških nalog splošnega pomena (urniki)
zastopanje fakultete v računalniških telesih univerze 












2. Namen:

Izvedba splošnih spletnih strani fakultete ter svetovanje in organizacijska podpora oddelkom pri realizaciji lastne predstavitve na internetu. Svetovanje vodstvu fakultete glede vprašanj, povezanih z uporabo informacijske tehnologije. Pomoč uporabnikom pri reševanju računalniških vprašanj. Sodelovanje pri uvajanju novih informacijsko-tehnoloških projektov, npr. učenja na daljavo. Podpora fakultetnim knjižnicam pri postavljanju in vzdrževanju zbirk s podatki o diplomskih in seminarskih nalogah, magistrskih in doktorskih delih ter sodelovanje pri uvajanju žive (on-line) dostopnosti besedil teh del.  Pomoč pri načrtovanju razvoja uporabe računalnikov na  pedagoškem, raziskovalnem in upravnem področju.


	


3. Organizacijske povezave in komunikacije:	

Sodelovanje z:

	vodstvom fakultete in drugimi službami na fakulteti

oddelki in knjižnicami 
uporabniki in študenti na fakulteti 
	Računalniškim centrom Univerze v Ljubljani

računalniškimi centri drugih fakultet in raziskovalnih ustanov
	tujimi visokošolskimi centri podobnih usmeritev







4. Pristojnosti:

Na področju uporabe informacijskih tehnologij.











5. Odgovornosti:	

	za ustreznost predlaganih razvojnih in aplikacijskih rešitev 

za primerno internetno predstavitev fakultete
za varovanje zaupnih podatkov 










6. Sredstva za delo:

	osebni računalnik 
	dodatna periferna oprema – bralnik slike in enota CD-R

sistemska in aplikativna programska oprema
strokovna literatura 




7. Funkcionalna znanja:

	magisterij s področja informacijskih tehnologij
	aktivno znanje angleškega jezika

pasivno znanje dveh tujih jezikov
	poznavanje in aktiven odnos do humanističnega področja
	znanje programiranja (C/C++ ali Java), poznavanje jezika HTML

sposobnost vodenja seminarjev




8. Potrebne delovne izkušnje:


	3 leta na podobnih delovnih mestih





9. Osebnostne lastnosti:


samostojnost, samoiniciativnost, kreativnost, inovativnost, smisel za timsko delo, veselje do reševanja zelo različnih problemov, potrpežljivost, smisel za delo z ljudmi





6. OPOMBE - PREDLOGI:


Smiselna bi bila nadgradnja Računalniškega centra fakultete v organizacijsko enoto, primerljivo s podobnimi centri tujih fakultet. Opisana je v prispevku Načrt razvoja z informatiko povezanih dejavnosti, 2000 – 2005, objavljenem na fakultetni spletni strani z naslovom http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/nacrt_razvoja.html.







Popis sestavil:

Vodja organizacijske enote:
Primož Jakopin







Datum: 10.9.2001


