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Europass  
življenjepis  

 

  

Osebni podatki  

Priimek / Ime AMBROŽIČ Milan 

Naslov Gradnikova 12, SI-5213 Kanal, Slovenija 

Telefon 02 22 93 893 Prenosni telefon: 041 552 385 

E-pošta milan.ambrozic@um.si 

Državljanstvo slovensko 

Datum rojstva 2. februar 1962 

Spol moški 
  

Zaželena zaposlitev / zaželeno 
poklicno področje 

Nosilec dveh izbirnih fizikalnih predmetov 

  

Delovne izkušnje  
  

2018 - danes  

Zaposlitev ali delovno mesto znanstveni sodelavec 

Glavne naloge in pristojnosti sodelovanje pri nacionalnem projektu v zvezi z elastičnimi valovi v triplastnih ploščah 

Naziv in naslov delodajalca FINI, Šegova 112, 8000 Novo mesto 

Vrsta dejavnosti ali sektor strokovna dejavnost 
  

2007 - danes  

Zaposlitev ali delovno mesto docent za fiziko 

Glavne naloge in pristojnosti izvedba predavanj in/ali vaj pri predmetih Matematična fizika, Statistična termodinamika, Analitična 
mehanika, Mehanika tekočin in Elektromagnetno polje na študijskih smereh Enop. ped. fizika, Dvop. 
ped. fizika, Fizika 1. bol. st, Matematika 1. bol. st. 

Naziv in naslov delodajalca Fakulteta za Naravoslovje in matematiko, Koroška 160, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor pedagoška dejavnost 
  

1999 - 2015  

Zaposlitev ali delovno mesto asistent in docent za fiziko (pogodbeno delo) 

Glavne naloge in pristojnosti izvedba vaj (zadnji dve leti tudi predavanj) pri predmetih Fizika in Računalniške tehnologije za 
študente kemije in študente računalništva; nekaj let tudi Fizikalni praktikum za študente fizike in 
študente Pedagoške fakultete v Ljubljani; občasno vaje iz različnih predmetov za študente Pedagoške 
fakultete v Mariboru  

Naziv in naslov delodajalca Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana; 
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tržaška 2, 1000 Ljubljana 
Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 
Pedagoška fakulteta, Koroška 160, 2000 Maribor 

Vrsta dejavnosti ali sektor pedagoška dejavnost 
  

2004 - 2009  

Zaposlitev ali delovno mesto raziskovalec 

Glavne naloge in pristojnosti raziskovalno delo na področju keramičnih materialov 

Naziv in naslov delodajalca Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor raziskovalna dejavnost 
  

1988 - 2004  
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Zaposlitev ali delovno mesto programer, mladi raziskovalec, učitelj fizike 

Glavne naloge in pristojnosti različne dejavnosti: programiranje, raziskovalno delo na področju superprevodnikov in tekočih 
kristalov, poučevanje fizike v srednji šoli 

Naziv in naslov delodajalca Gostol, 5000 Nova Gorica 
Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana, 
Srednja šola za strojništvo, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana 

Vrsta dejavnosti ali sektor pedagoška, strokovna in raziskovalna dejavnost 
  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

1993 - 1996 doktorsko usposabljanje na področju Fizika 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

doktor fizike 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

tekoči kristali; individualno raziskovalno delo 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

9. 

  

1989 - 1993 magistrski študij Fizika – področje Trdna snov 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

magister fizike 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

superprevodniki, teorija trdne snovi 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

8. 

  

1982 - 1988 dodiplomski študij  fizike, smer matematična fizika 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

dipl. ing. fizike 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

fizika, numerične metode v fiziki, matematična fizika, matematika, programiranje 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

7. 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik slovenščina 
  

Drugi jeziki angleščina, nemščina 

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

angleščina  
B2 

samostojni 
uporabnik 

C1 
usposobljeni 

uporabnik 
B2 

samostojni 
uporabnik 

B2 
samostojni 
uporabnik 

C1 
usposobljeni 

uporabnik 

nemščina  C2 
usposobljeni 

uporabnik 
C2 

usposobljeni 
uporabnik 

C2 
usposobljeni 

uporabnik 
C1 

usposobljeni 
uporabnik 

B2 
samostojni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sl

