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Kratek življenjepis
Petra Kavrečič se je leta 1997 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vpisala v dvopredmetni
študijski program zgodovine ter etnologije in kulturne antropologije. V letu 2004 je uspešno
zaključila s študijem na oddelku za zgodovino z diplomskim delom Posebni bataljoni na Sardiniji
(mentor prof. dr. Božo Repe). Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo je diplomirala leta
2005 z diplomsko nalogo z naslovom Italijanska narodna skupnost v Republiki Sloveniji (mentor
izr. prof. dr. Vito Hazler). Na študijskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ
je leta 2014 doktorirala z delom Zgodovina turizma v Avstrijskem Primorju (1819–1914): kopališki,
zdraviliški, jamski in gorski turizem (mentor prof. dr. Aleksander Panjek).
Na Univerzi na Primorskem, kjer je vključena v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte,
se je zaposlila leta 2005. Od leta 2010 je zaposlena na UP FHŠ, kjer je raziskovalna sodelavka
Inštituta za medkulturne študije in pedagoška sodelavka na Oddelku za zgodovino in Oddelku za
Antropologijo in kulturne študije. Sodeluje tudi kot docentka na Fakulteti za turistične študije –
Turistica (Dediščinski turizem, 2. stopnja).
Raziskovalna dejavnost
Njen raziskovalni interes pokriva področja zgodovine turizma, dediščinskega turizma ter
etnologije in dediščine.
Vključena je v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. Na UP FHŠ je sodelovala pri
projektu Living Landscape (http://www.fhs.upr.si/sl/raziskovanje/mednarodni-projekti/raziskovalnirazvojni%20projekti/living-landscape) in projektu Heritage Live
(http://www.fhs.upr.si/sl/raziskovanje/mednarodni-projekti/raziskovalnirazvojni%20projekti/heritage-live)
Sodeluje pri temeljnem raziskovalnem projektu IKE-Integrirana kmečka ekonomija na
Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje) (vodja prof. dr. Aleksander Panjek)
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