UNIVERZA V NOVI GORICI
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
Univerza v Novi Gorici objavlja
Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2013
Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2013 začeli
usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na naslednjih raziskovalnih
področjih:
1.02
1.04
2.04

FIZIKA - dve mesti (mentorja: prof. dr. Samo Stanič, prof. dr. Iztok Arčon)
KEMIJA - eno mesto (mentor: prof. dr. Mladen Franko)
MATERIALI -eno mesto (mentor: prof. dr. Matjaž Valant)

Od kandidatov pričakujemo:
•
•

da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje iz širšega področja
prijave;
da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 103. členom Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2011) objavljen 16. 9. 2011, velja od 17. 9.
2011.

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev
na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako "Razpis za mlade
raziskovalce".
Razpis je odprt do zapolnitve mest.
Prijave in kontakti :
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 45/2012).
NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
OPOZORILO
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček,
glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
*Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta obsega:
•
•
•

Uradni list RS, št. 04/11, datum objave: 21.1.2011, veljavnost: 22.1.2011
Uradni list RS, št. 72/11, datum objave: 16.9.2011, veljavnost: 17.9.2011
Uradni list RS, št. 45/12, datum objave: 15.6.2012, veljavnost: 16.6.2012

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti
103. člen
(pogoji za kandidate za mlade raziskovalce)
(1) Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
•

•

•
•
•

ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno
vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
podiplomski študij tretje stopnje, ali
ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju
druge stopnje (brez diplome) najmanj 8,00, ali
ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki
Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali
glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v
tujini in
da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora
magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta;
če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od
zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.

(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje ali ima
magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred

11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru
ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega
otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let.
Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo
v absolventski stalež in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku.

104. člen
(ocenjevanje kandidatov za mlade raziskovalce)
(1) Kriteriji in kazalci za ocenjevanje iz 33. in 34. člena se za ocenjevanje mladih raziskovalcev
ne uporabljajo. Merila za ocenjevanje kandidatov za mlade raziskovalce so:
•

•
•
•
•
•

povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem
študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004 oz. na dodiplomskem študiju
prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj;
že zaključen znanstveni magisterij;
vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
prejete nagrade oziroma priznanja;
objavljeni članki;
sodelovanje pri raziskovalnem delu.

(2) Vrednotenje meril določi RO .
105. člen
(izbor kandidatov za mlade raziskovalce)
(1) RO morajo izbor kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta tekočega leta in
do 1. septembra sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo
potrdilo, da so bili kandidati izbrani na javnih razpisih in podatke o izpolnjevanju razpisnih
pogojev za posameznega mladega raziskovalca.
(2) Izbor kandidatov, ki se prijavijo na razpis RO, opravi RO v soglasju z izbranimi mentorji.
Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih pisno ocenijo glede na postavljena
merila iz prejšnjega člena.
(3) Če raziskovalne organizacije do 1. septembra tekočega leta agenciji ne sporočijo imen
kandidatov za mlade raziskovalce, mentorji izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih
raziskovalcev, pridobljeno na razpisu.

106. člen
(financiranje usposabljanja)
(1) Agencija financira usposabljanje mladih raziskovalcev do doktorata znanosti, in sicer:
•
•

največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program
(stari program);
največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na podiplomski študij tretje stopnje (novi
program).

(2) Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije
cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni član programske skupine, se
kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi kategorije cen
raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi
povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine).
Mladi raziskovalec je član programske skupine, katere član je mentor, oziroma član raziskovalne
skupine, katere član je mentor, če mentor ni v programski skupini.
(3) Agencija skrajša dobo financiranja, navedeno v drugi alineji prvega odstavka tega člena: za
eno leto, če je mladi raziskovalec ob podpisu pogodbe vpisan v drugi letnik podiplomskega
študija tretje stopnje in za dve leti, če je vpisan v tretji letnik podiplomskega študija tretje
stopnje.

