Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02, 115/05, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 ZPOP-1A) ter Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13) objavlja
POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU
2014
V besedilu Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014 - odprt do
23.06.2014 se popravi:
1.
V dokumentu Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014 se popravi:
- v 3. točki »POGOJI ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE« se v drugem
odstavku spremeni izbriše »(brez diplome)«
- v 4. točki »MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAVITELJEV ZA KANDIDATE SO« se v prvem
odstavku pri prvem stavku 4. točke izbriše »(brez diplome)«. V prvem odstavku prve
podtočke se doda »(brez diplome)«« ter v tretji podtočki se doda »(brez diplome)«
2.
V Prilogi 2. v Navodilu za prijavo na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu
2014« in izpolnjevanje »Potrdila in ocenjevalnega lista« se spremeni v točkah:
I.
Prijava na javni razpis v točki 6. VSEBINA VLOGE se v drugem odstavku pod Vloge
na javni razpis morajo vsebovati pod dokazila o izobrazbi se v drugem odstavku podtočke
izbriše »(brez diplome)«
II.
Prijavni obrazec v 2. Podatki o izobrazbi (resničnost je razvidna iz priloženih
zahtevanih potrdil o izobrazbi) se iz prvega odstavka pri Povprečni oceni univerzitetnega
študija ali 1. In 2 stopnje (bolonjskega študija skupaj: izbriše »(brez ocene diplome)« drugi
stavek spremenimo»Pri izračunu povprečja se upoštevajo ocene vseh izpitov in vaj na
univerzitetnem študiju ali na 1. in 2. stopnji bolonjskega študija (na obeh stopnjah
bolonjskega študija skupaj).« tako, da se glasi
»Pri izračunu povprečja se upoštevajo ocene vseh izpitov in vaj na univerzitetnem študiju
(brez diplome) ali na 1. in 2. stopnji bolonjskega študija (na obeh stopnjah bolonjskega
študija skupaj).«
Tretji stavek se spremeni :
Če se prijavitelj prijavlja z diplomama univerzitetnega študija in 2. stopnje bolonjskega
študija, se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh izpitov in vaj na univerzitetnem
študiju in na 2. stopnji bolonjskega študija skupaj.
tako, da se glasi:
Če se prijavitelj prijavlja z diplomama univerzitetnega študija in 2. stopnje bolonjskega

študija, se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh izpitov in vaj na univerzitetnem
študiju brez diplome in na 2. stopnji bolonjskega študija skupaj.
VI.
Potrdilo in ocenjevalni list v podtočki I. Izpolnjevanje pogojev prijavitelja za kandidata
za MR-ja – obkroži se ustrezni odgovor, DA ali NE.
V podtočki 1. Se v zadnji odstavek v oklepaj doda (za univerzitetno izobrazbo)
V podtočki II. Ocena prijavitelja za kandidata za MR-ja se v prvem stavku izbriše »(brez
ocene diplome)« in (brez diplome). V prvi podtočki se v prvem stavku doda »brez
diplome«.V tretji podtočki se doda (brez diplome).
3.
V Prilogi 7. Potrdilo in ocenjevalni list – Prijavitelji ga ne prilagajo k prijavni vlogi se spremeni:
V spodaj označeni točki se izbriše (brez diplome) in doda besedilo označeno z rdečo barvo:
I.

Izpolnjevanje pogojev prijavitelja za kandidata za MR-ja

1. ima izobrazbo ustrezne smeri (univerzitetno izobrazbo doseženo po študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 (brez diplome); ali izobrazbo 1. in 2.
bolonjske stopnje ali univerzitetno izobrazbo brez diplome sprejeto v Republiki Sloveniji pred
11. junijem 2004 in izobrazbo 2. bolonjske stopnje; ali ima magisterij znanosti, dosežen po
magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali
primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini1) in povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj najmanj 8,002,3 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij
V spodaj označeni točki se izbriše (brez diplome) in doda besedilo označeno z rdečo barvo:
II.

Ocena prijavitelja za kandidata za MR-ja (ocenjuje mentor)

1. dosežena povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj zaokrožena na dve decimalni
mesti:




na univerzitetnem študijskem programu (brez diplome) (sprejetem v RS pred 11. 6.
2004) (opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj) ali
na 1. in na 2. bolonjski stopnji skupaj (opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in
vaj) ali
na univerzitetnem študijskem programu (brez diplome) (sprejetem v RS pred 11. 6.
2004) in na 2. bolonjski stopnji skupaj (opravljeni morajo biti vsi izpiti in vaje)

4.
V Prilogi 8. Vrednotenje meril za ocenjevanje vlog se spremeni:

V stolpu pod točko 1 v prvi vrstici se iz odstavka izbriše (brez diplome) in se v podtočki
popravi kot je navedeno z rdečo barvo
ZAP. ŠT.
1.

MERILO
DOSEŽENA POVPREČNA ŠTUDIJSKA
OCENA vseh izpitov in vaj zaokrožena na
dve decimalni mesti (brez diplome):
 na univerzitetnem študijskem programu
(brez diplome)
(sprejetem v RS pred 11. 6. 2004)
(opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj) ali
 na 1. in na 2. bolonjski stopnji skupaj
(opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj) ali
 na univerzitetnem študijskem programu
(brez diplome) (sprejetem v RS pred 11.
6. 2004) in na 2. bolonjski stopnji skupaj
(opravljeni morajo biti vsi izpiti in vaje)

ŠTEVILO MOŽNIH
TOČK

Povprečna ocena
izpitov in vaj (brez
diplome)

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo v veljavi nespremenjena.

Ljubljana, 16. 6. 2014

prof. dr. Ivan Svetlik
REKTOR

