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Senatu UL

Poročilo Komisije za raziskovalno in razvojno delo

Komisija za raziskovalno in razvojno delo je imela prvo konstitutivno sejo dne
12.12.2013. Na prvi seji sta bila izvoljena predsednik komisije prof. dr. Gregor Majdič
in podpredsednica komisije prof. dr. Mojca Čepič. V letu 2014 je imela komisija 7.
sej.
Glavne tematike, ki se jim je komisija posvetila v letu 2014 so bile naslednje:


Pripravili smo etični kodeks za raziskovalce na UL, ki je bil sprejet na
novembrski seji senata UL.



Pripravili smo postopek/navodilo za ocenjevanje infrastrukturnih centrov na
posameznih članicah UL, ki delujejo okviru Mreže infrastrukturnih centrov UL
(v nadaljevanju: MRIC UL) in nato izvedba tega ocenjevanja pred ponovnim
razpisom za financiranje infrastrukturnih raziskovalnih programov. V zvezi z
razpisom za financiranje infrastrukturnih raziskovalnih programov smo opravili
tudi uradni obisk pri (zdaj že bivšemu) direktorju Agencije za raziskovalno
dejavnost RS dr. Franciju Demšarju, kjer smo skušali ugotoviti, ali bi bilo
mogoče pridobiti dodatna sredstva za MRIC UL, glede na njeno velikost in
raziskovalne dosežke. Sodelovali smo tudi pri pripravi navodil članicam ob
samem razpisu za financiranje infrastrukturnih programov.



Na eni od sej smo organizirali razpravo o promoviranju znanosti in
znanstvenih dosežkov s predstavnico kabineta rektorja mag. Jano Lutovac
Lah. V načrtu smo imeli tudi organizacijo javnega posveta o pomenu znanosti
v družbi in promociji znanosti, vendar po dogovoru/nasvetu mag. Lutovac Lah
tega nismo izpeljali v letu 2014 in načrtujemo za leto 2015.



V okviru promocije znanosti smo izpeljali predstavitev najodmevnejših
raziskovalnih dosežkov na UL v letu 2014. Delovno telo komisije za
raziskovalno in razvojno delo je izbralo 10 dosežkov, ki so bili javno
predstavljeni v okviru tedna univerze v ponedeljek, 1. decembra.



Pripravili smo načrt aktivnosti za leto 2015, v katerega so med drugim
vključene naslednje aktivnosti: priprava evalvacijskih meril za presojanje
kvalitete raziskovalnega dela na UL, okrepiti sodelovanje z ministrstvom za
visoko šolstvo, znanost in šport ter agencijo za raziskovalno dejavnost,
uvedba platforme na intranetu za iskanje raziskovalnih sodelovanj med
članicami, aktivna vključitev v pripravo zakona o raziskovalni dejavnosti,
ureditev statusov raziskovalcev na UL.
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