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Skladno z določitvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, z dne 25. 5. 2021, da Univerzi v Novi
Gorici odobri izvedbo aktivnosti za doseganje ciljev razvojnega področja nacionalnega pomena: »Dodatne
aktivnosti za nadarjene študente«, Univerza v Novi Gorici objavlja

RAZPIS
za prijavo študentskih raziskovalnih projektov

1. Namen razpisa
Namen razpisa je izbor najboljših predlogov študentskih projektov in zagotavljanje njihove izvedbe. S tem želi
Univerza v Novi Gorici (v nadaljevanju Univerza) omogočiti vključevanje študentov iz vse Slovenije v
znanstvenoraziskovalno delo na vrhunski raziskovalni opremi in infrastrukturi (projekt INSPIRO) ter tako
zagotavljati dodatne aktivnosti za nadarjene študente.

2. Splošne določbe
2.1

Razpis določa pogoje, postopke in merila za izbiro projektov, trajanje projektov in obveznosti ter
pravice izvajalcev projektov in Univerze.

2.2

V razpisu so opredeljeni tudi dokumentacija, ki se uporablja v postopku ocenjevanja predlogov
projektov, in dejanja, ki jih morata v postopku opraviti komisija za razpis in izbiro kandidatov
(v nadaljevanju: »Komisija«) ter Univerza, ki odločata o izbiri in pogojih izvedbe izbranih projektov.

2.3

V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.

3. Pogoji za kandidate
3.1

Na razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskih in magistrskih študijskih programov na javnih
univerzah ter študenti koncesioniranih študijskih programov na samostojnih visokošolskih zavodih.

4. Prijavna vloga
4.1

Kandidati lahko prijavijo predloge raziskovalnih projektov iz naslednjih področij oz. tematskih sklopov,
ki so natančneje opisani v Prilogi 1:
napredni materiali in okoljske tehnologije,
raziskave atmosfere in aerosolov s sistemom LIDAR,
organski polprevodniki,
kvantna optika,
astrofizika,
laserska optotermična spektroskopija,
zbirke kvasovk in enologija,
jezikoslovje in kognitivne znanosti,
literarnovedne študije z uporabo elektronskih zbirk.
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4.2.

Prijavna vloga mora vsebovati:
- izpolnjen prijavni obrazec (Priloga 2),
- predlog raziskovalnega projekta na največ dveh straneh (velikost črk 11, enojni presledek), ki mora
obvezno vsebovati utemeljitev predlagane raziskave in uporabe specifične opreme in infrastrukture
na UNG, opis poteka raziskave in utemeljitev njenega trajanja, opis pričakovanih rezultatov in
navedbo bistvene znanstvene literature,
- potrdilo o vpisu,
- izjavo kandidata, da rezultatov raziskave ne bo uporabil pri izdelavi diplomske ali magistrske naloge.

4.3.

Vloge kandidati oddajo po elektronski pošti na naslov inspiro@ung.si.

4.4.

Rok za odajo prijav je 27. marec 2022 do 24.00.

4.5.

Nepopolnih prijav in prijav, prispelih po roku za oddajo, komisija ne bo obravnavala.

5. Komisija za razpis in izbiro projektov
5.1.

Komisijo, ki ima pet članov, sestavljajo trije predstavniki Univerze v Novi Gorici ter dva predstavnika
javnih univerz v Sloveniji.

5.2.

Za oceno predlogov projektov, prispelih na ta razpis, so člani komisije:
prof. dr. Matjaž Finšgar (FKKT, Univerza v Mariboru)
prof. dr. Mladen Franko (FZO, Univerza v Novi Gorici)
prof. dr. Franc Marušič (FH, Univerza v Novi Gorici)
doc. dr. Dunja Fabjan (FMF, Univerza v Ljubljani)
dr. Jan Reščič (FVV, Univerza v Novi Gorici).

6. Postopek izbire
6.1.

Postopek ocenjevanja prispelih predlogov bo na podlagi popolnih vlog in dokazil ter na osnovi meril za
ocenjevanje Komisija izvedla najkasneje v 14 dneh po zaključku razpisa in pripravila predlog izbranih
kandidatov, ki ga posreduje Univerzi.

6.2.

Komisija bo izbor projektov opravila glede na:
aktualnost raziskovalnega področja in relevanco predlaganih raziskav,
upravičenost uporabe specifične raziskovalne opreme na UNG za izvedbo raziskave,
izvedljivost raziskave,
pomena pričakovanih rezultatov.

6.3.

Komisija bo izbrala do največ dva predloga projektov s posameznega področja oz. tematskega sklopa,
navedenega v točki 4.1. Komisija se lahko odloči, da s posameznega področja oz. tematskega sklopa
ne izbere nobenega projekta.

6.4.

O izboru najboljših projektov odloči Univerza, ki v roku sedem dni po prejemu predloga Komisije s
sklepom o izboru obvesti vse kandidate, ki so oddali popolno vlogo. S sklepom imenuje tudi
kandidatovega mentorja za izvedbo raziskovalnega projekta, ki ga na predlog raziskovalne enote
potrdi Komisija.

6.5.

Na odločitev Komisije prijavitelj nima možnosti pritožbe.
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7. Obveznosti izbranih kandidatov
7.1.

Izbrani kandidati morajo začeti z izvajanjem predlaganega raziskovalnega projekta
najkasneje do 1. maja 2022 in praktični del raziskave zaključiti v roku 90 dni, o čemer se
ustrezno dogovorijo z mentorjem za izvedbo projekta.

7.2.

Projekt kandidat zaključi s pisnim poročilom in izjavo, da so podatki ter navedbe v poročilu
rezultat njegovega raziskovalnega dela, ki ju mora podpisati tudi mentor. Poročilo mora
kandidat oddati najkasneje do 30. 9. 2022.

7.3.

Kandidat mora sodelovati na letni javni predstavitvi rezultatov projekta INSPIRO, ki bo
organizirana v obliki krajših predavanj kandidatov, s katerimi bodo predstavili
najpomembnejše rezultate projekta.

8. Sredstva za izvedbo projekta
8.1.

Sredstva za izvedbo projekta zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje in šport RS v okviru
razvojnega stebra financiranja za obdobje 2021–2024.

8.2.

Univerza izbranim kandidatom zagotovi vso potrebno infrastrukturo in opremo ter material
(drobni laboratorijski inventar, kemikalije) za izvedbo projekta kot tudi mentorja ter
strokovno osebje za pomoč pri uporabi zahtevnejše opreme.

8.3.

Kandidati so po zaključku projekta upravičeni do nagrade v višini 750 EURO, ki jo univerza
izplača na osnovi napotnice študentskega servisa. Izplačilo se izvede po oddaji pisnega
poročila o rezultatih projekta, ki ga mora s podpisom potrditi mentor.

8.4.

Kandidati so upravičeni tudi do nadomestila potnih stroškov za prihod na lokacijo, kjer
izvajajo aktivnosti v zvezi s projektom, kot je to urejeno tudi za sodelavce UNG.

Kontakt:
Za dodatne informacije pošljite e-sporočilo na naslov: inspiro@ung.si.

Projekt financira:
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