NAVODILA ZA PRIJAVO NA »JAVNI RAZPIS
ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE
V LETU 2015« IN IZPOLNJEVANJE »POTRDILA IN
OCENJEVALNEGA LISTA«1

I.

Prijava na javni razpis

1. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
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, 100/13 in 92/14) objavlja »Javni razpis za
kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015« z namenom izbora kandidatov2 za mlade
raziskovalce za usposabljanje v raziskovalnih skupinah in za pridobitev doktorata znanosti na
Univerzi v Ljubljani.

2. MENTORJI IN PROSTA MESTA
Prosta mesta za kandidate za mlade raziskovalce so objavljena samo pri mentorjih z Univerze v
Ljubljani, ki jih je izbrala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) na osnovi javnega
poziva leta 2015. V javnem razpisu so objavljena prosta mesta za kandidate za mlade raziskovalce
na vseh članicah Univerze v Ljubljani. Seznam mentorjev, h katerim se prijavitelji lahko prijavijo za
kandidate za mlade raziskovalce, je v prilogi javnega razpisa.
Prijavitelj se lahko prijavi na več razpisanih mest. Kandidat, ki se bo prijavil na več razpisanih
mest k različnim mentorjem, mora za vsako mesto oddati popolno posamično prijavo v svoji
kuverti.
.
Mentorji ocenjujejo samo prijavitelje, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vsak mentor izbere samo
enega kandidata za mladega raziskovalca, ki izpolnjuje razpisne pogoje in je bil najbolje ocenjen.
Morebitne ostale prijavitelje, ki tudi izpolnjujejo razpisne pogoje, mentor razvrsti po doseženi
skupni oceni. V primeru, da izbrani kandidat za mladega raziskovalca odstopi od kandidature, se
za kandidata za mladega raziskovalca izbere naslednji prijavitelj glede na skupno doseženo oceno.
Skladno s pravilnikom ARRS3 bo postal izbor kandidatov za mlade raziskovalce 1. 9. 2015
dokončen in po tem datumu spremembe izbranih kandidatov za mlade raziskovalce (zaradi
odpovedi kandidaturi ali zaradi neizpolnitve zahtevanih pogojev) ne bodo več možne. Če kateri od
izbranih kandidatov za mladega raziskovalca, ki v času razpisa še ne izpolnjuje vseh pogojev za
1

Potrdilo in ocenjevalni list izpolnjujejo samo mentorji v postopku ocenjevanja prijaviteljev za kandidate za
mlade raziskovalce.
2
Izrazi kandidat, prijavitelj, mladi raziskovalec in mentor se v tekstu uporabljajo nevtralno za moško in
žensko obliko.
3
Izraz pravilnik ARRS se v tekstu nanaša na Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11 45/12, 96/, 100/13 in 92/14).

kandidata za mladega raziskovalca (npr. nima vseh izpitov, nima opravljene diplome ali nima
odločbe visokošolskega zavoda o priznanju diplome pridobljene v tujini za namen nadaljevanja
izobraževanja (prijavitelji naj upoštevajo, da postopek priznavanja po Zakonu o vrednotenju in
priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11 – popr.) lahko traja 2 meseca), ne bo izpolnil
teh pogojev najkasneje do 15. 9. 2015, ga ARRS ne sofinancirala kot mladega raziskovalca in
mentor bo izgubil odobreno mesto mladega raziskovalca.

3. POGOJI ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE
Prijavitelj, ki se prijavlja za kandidata za mladega raziskovalca, mora skladno s 103. členom
pravilnika ARRS izpolnjevati pogoje navedene v 3. točki javnega razpisa. Kot dokazilo o
izpolnjevanju pogojev mora kandidat za mladega raziskovalca predložiti ustrezne dokumente ali
fotokopije teh dokumentov. Podrobnejša obrazložitev potrebnih dokumentov je podana pri opisu
vsebine privajene vloge v 6. poglavju teh navodil.

4. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAVITELJEV ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE
Merila za ocenjevanje prijaviteljev za kandidate za mlade raziskovalce so določena v 104. členu
pravilnika ARRS in navedena v 4. točki javnega razpisa. Skladno z zadnjim odstavkom 104. člena
pravilnika ARRS je Univerza v Ljubljani določila vrednotenje meril za ocenjevanje prijaviteljev.
Število točk, ki jih kandidat lahko dobi pri posameznem merilu, je navedeno v prilogi Vrednotenje
meril za ocenjevanje vlog, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Merila so razvidna in
obrazložena tudi na obrazcu Potrdilo in ocenjevalni list (UL-MR/POC/2015), ki je v razpisni
dokumentaciji zgolj informativno. Prijavitelji ga ne priložijo k prijavi, saj ga izpolnijo mentorji pri
ocenjevanju prijav. Vsa potrdila, ki jih je potrebno priložiti, so navedena in obrazložena v 6.
poglavju pri opisu vsebine prijavne vloge.

5. ČAS FINANCIRANJA
Vse potrebne informacije so navedene v javnem razpisu.

6. VSEBINA VLOGE
V javnem razpisu je pod to točko navedena celotna vsebina posamezne prijavne vloge. Prijavni
obrazci so lahko izpolnjeni s čitljivimi tiskanimi črkami ročno ali natisnjeni na tiskalnik, obvezno pa
morajo biti lastnoročno podpisani.
Vloge na javni razpis morajo vsebovati:
1. prijavni obrazec UL-MR/Pr/2015 v celoti izpolnjen in podpisan s strani prijavitelja.
Vsebina prijavnega obrazca je obrazložena posebej v tekstu spodaj.
in
2. dokazilo o izobrazbi4:


Če ima prijavitelj pridobljeno univerzitetno izobrazbo, predloži fotokopijo diplome s
celotno prilogo k diplomi.

ali


Če ima prijavitelj pridobljeno izobrazbo po končanem študijskem programu na 1. in na 2.
bolonjski stopnji, predloži fotokopijo diplome s celotno prilogo za 1. in za 2. stopnjo.
Kopiji obeh diplom s prilogama je potrebno priložiti zaradi izračuna povprečja vseh
izpitov in vaj na obeh stopnjah bolonjskega študija.

ali
4

Če prijavitelju diploma še ni bila podeljena, predloži potrdilo o diplomiranju in potrdilo o opravljenih izpitih.
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Če ima prijavitelj pridobljeno univerzitetno izobrazbo in pridobljeno izobrazbo po
končanem študijskem programu 2. bolonjske stopnje in sam želi, da se mu upošteva
tudi pridobljena izobrazba 2. stopnja bolonjskega študija, mora predložiti fotokopijo
univerzitetne diplome s celotno prilogo k diplomi in fotokopijo diplome 2. bolonjske
stopnje s celotno prilogo (POMEMBNO: kandidat mora imeti že končano 2. bolonjsko
stopnjo. Prijaviteljem, ki bodo kot dokazilo poslali Izjavo št. 3 (obrazec ULMR/I3/2015), se bo upoštevala le pridobljena univerzitetna izobrazba, ker je
univerzitetna izobrazba dovolj za izpolnitev zahtevanega pogoja izobrazbe).
Prijaviteljem, ki bodo predložili fotokopiji obeh diplom s prilogama, se bo pri izračunu
povprečja upoštevalo skupno povprečje vseh izpitov in vaj (brez diplome) na
univerzitetnem študiju in na 2. stopnji bolonjskega študija.

ali


Če prijavitelj še nima pridobljene izobrazbe iz prve, druge ali tretje alineje te točke, ima
pa opravljenih najmanj 80% vseh izpitov in vaj, mora predložiti uradno dokazilo iz
katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in do tedaj opravljenih izpitov in
vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11.
junijem 2004, ali na študijskih programih 1. in 2. bolonjske stopnje in obvezno Izjavo
št. 3, da bo prijavitelj diplomiral in Univerzi v Ljubljani do roka, določenega v Izjavi št. 3,
predložil potrdilo o diplomiranju in potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah.

ali


Če ima prijavitelj pridobljeno ustrezno izobrazbo v tujini, predloži fotokopijo odločbe
Univerze v Ljubljani o priznanju diplome, pridobljene v tujini, za namen nadaljevanja
izobraževanja. Če prijavitelj še nima prej omenjene odločbe, priloži Izjavo št. 3 (obrazec
UL-MR/I3/2015), da bo pridobil odločbo in predložil fotokopijo odločbe do roka
določenega v Izjavi št. 3 (prijavitelji naj upoštevajo, da postopek priznavanja po Zakonu
o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11 – popr.) lahko
traja 2 meseca).

Eno od zgoraj navedenih dokazil o izobrazbi in opravljenih izpitih in vajah mora biti obvezno
vsebovano v prijavni vlogi, k dokazilu o izobrazbi pa je lahko dodatno priloženo še (ni pa
obvezno, če prijavitelj nima tega dokazila):


potrdilo o vpisu na akreditiran doktorski študijski program v RS, če je kandidat že vpisan
na doktorski študij v času prijave na javni razpis (če je prijavitelj že vpisan na doktorski
študij, dobi dodatne 0,5 točke pri ocenjevanju);

in


dokazilo o opravljenem magisteriju znanosti, če ima kandidat magisterij znanosti
(fotokopija diplome) (če ima prijavitelj opravljen magisterij znanosti, dobi dodatno 1
točko pri ocenjevanju).

in
3.
pisno Izjavo št. 1 (obrazec UL-MR/I1/2015) prijavitelja, s katero potrdi, da je seznanjen, da
se njegovi osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene
s Pravilnikom 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 in 92/14);
4. pisno Izjavo št. 2 (obrazec UL-MR/I2/2015), da še ni bil financiran v programu mladih
raziskovalcev.
Prijavni vlogi so lahko priložene še naslednje samostojne priloge, ki se upoštevajo pri ocenjevanju
prijavitelja:
5. dokazilo o prejeti univerzitetni Prešernovi nagradi ali Prešernovi nagradi članice (fakultete)
oziroma tej nagradi enakovredni drugi nagradi članice, če je prijavitelj prejel eno od teh
nagrad (ostale nagrade in priznanja se ne upoštevajo pri ocenjevanju);
6. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu člankov:
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izpisek iz COBISS-a (če prijavitelj še ni vpisan v COBBIS in ima objavljene članke v
soavtorstvu, je lahko predložen izpisek za enega od soavtorjev z ustrezno označitvijo
relevantnih člankov) ali



fotokopije objavljenih člankov v revijah (fotokopiran mora biti članek iz revije in kazalo
revije, kjer je razvidna objava članka - referati na konferencah se ne upoštevajo, čeprav
so objavljeni v zborniku konference).

7. opis prijaviteljevega sodelovanja pri razvojno-raziskovalnem delu:


prijavitelj opiše svoje dosedanje sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu pri
mentorju h kateremu se prijavlja na mesto kandidata za mladega raziskovalca (npr.
sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu tekom študija, seminarske naloge,
diplomsko delo, raziskovalno delo za Prešernovo ali drugo nagrado, ostalo) ali



prijavitelj opiše sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu pri drugem mentorju (če je
mogoče, naj mu ta mentor s podpisom potrdi opis ali naj prijavitelj priloži kako drugo
dokazilo za potrditev opisa raziskovalnih izkušenj).

V primeru, da prijavitelj ne more pravočasno pridobiti potrjenega dokazila, kjer se to zahteva, lahko
predloži kopijo in ustrezno pisno obrazložitev, zakaj ni mogel priložiti potrjenega dokumenta.
Manjkajoči dokument mora kandidat dostaviti na naslov Univerze v Ljubljani v čim krajšem času.

7. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 29. 6. 2015. Vse podrobnosti o načinu oddaje in označevanju
prijavnih vlog označevanju so navedene v javnem razpisu.
Prijavitelji so dolžni spremljati vsa obvestila, informacije in navodila v zvezi z javnim razpisom, ki jih
Univerza v Ljubljani objavi na svojem spletnem naslovu: www.uni-lj.si ter ta obvestila, informacije in
navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.
Tujci lahko izpolnjujejo prijavo in obrazce v angleškem jeziku.

8. ODPIRANJE VLOG
Vse potrebne informacije so navedene v javnem razpisu.

9. OCENJEVANJE VLOG
Vse potrebne informacije so navedene v javnem razpisu.

10. OBVEŠČANJE O IZBORU
Vse potrebne informacije so navedene v javnem razpisu.

12. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodilo, obrazci oz. priloge) je z dnem objave
javnega razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje dosegljiva na spletni strani Univerze v Ljubljani
(www.uni-lj.si).

13. OPOZORILA IN DODATNE INFORMACIJE
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OPOZORILO:
Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za
vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2015/2016, ki je objavljen na spletni
strani Univerze v Ljubljani (http://www.unilj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/2013090915161814/). Prijavo za vpis v
doktorske študijske programe kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Brez prijave na razpis za vpis v doktorske študijske programe, kasnejši vpis v doktorski študij ni
mogoč.
Upoštevati je potrebno, da postopek priznavanja diplome, pridobljene v tujini, po Zakonu o
vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11 – popr.), lahko traja 2 meseca.
Tujci, ki bodo kandidirali na tem javnem razpisu, morajo urediti vso potrebno dokumentacijo za
zaposlitev v RS v skladu z zakonodajo RS pred začetkom usposabljanja oziroma najkasneje do 1.
11. 2015.
Univerza v Ljubljani ne bo mogla skleniti pogodbe o zaposlitvi z izbranimi mladimi raziskovalci in
pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije za:
1. izbrane kandidate za mlade raziskovalce, ki se v študijskem letu 2015/2016 ne bodo vpisali v
doktorski študijski program
2. izbrane kandidate za mlade raziskovalce, ki do 15.9.2015 ne bodo predložili
-potrdilo o diplomiranju in potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah
-fotokopija odločbe Univerze v Ljubljani o priznanju diplome, pridobljene v tujini, za namen
nadaljevanja izobraževanja
3. izbrane kandidate za mlade raziskovalce, ki do 30.9.2015 ne bodo predložili
potrdilo o vpisu na akreditiran doktorski študijski program v RS
in za
4. tujce, ki bodo izbrani za kandidate za mlade raziskovalce, in ne bodo imeli urejeno vso
potrebno dokumentacijo za zaposlitev v skladu z zakonodajo RS pred začetkom
usposabljanja oziroma najkasneje do 1. 11. 2015.

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 29. 6. 2015 do 13.00 ure v
elektronski obliki na naslov: R-R@uni-lj.si. Univerza bo na vprašanja pričela odgovarjati s 11.
06. 2015 in bo odgovarjala najkasneje do 29. 06. 2015.

II.

Prijavni obrazec

Prijavni obrazec (obrazec UL-MR/Pr/2015) mora izpolniti in podpisati vsak prijavitelj na javni
razpis. Obrazec je lahko izpolnjen računalniško ali ročno, obvezno pa mora biti lastnoročno
podpisan. Prijavitelji izpolnjujejo rubrike:
1. Prijavitelj:


Ime in priimek:



Datum in letnica rojstva:



Državljanstvo:
Navede se državljanstvo Republike Slovenije ali ustrezne druge države za tujce.
Potrdila o državljanstvu ni potrebno prilagati k prijavi.
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Stalni naslov:
Napiše se polni stalni naslov kandidata.



Začasni naslov:
Izpolnijo samo kandidati, ki so uradno prijavljeni in živijo na začasnem naslovu.



Naslov za vročanje sklepov in obvestil:
Naslov, kjer bo kandidat dosegljiv za vročanje obvestila o rezultatih razpisa



Številka stacionarnega/mobilnega telefona:



E-pošta:

2. Podatki o izobrazbi (resničnost je razvidna iz priloženih zahtevanih potrdil o izobrazbi):


Univerza in fakulteta dodiplomskega univerzitetnega študija ali 2. stopnje bolonjskega
študija:
Navedeta se univerza in fakulteta, kjer je prijavitelj diplomiral oziroma kjer bo diplomiral
do 15. 9. 2015. Obvezno je potrebno navesti tudi letnico diplome. Prijavitelj lahko
diplomira na drugi slovenski univerzi ali akreditiranem visokošolskem zavodu, ne le na
Univerzi v Ljubljani. V primeru, da je prijavitelj diplomiral v tujini, mora imeti
odločbo akreditiranega visokošolskega zavoda, kjer bo vpisal doktorski študij 3.
stopnje (praviloma je to Univerza v Ljubljani), o priznanju diplome, pridobljene v
tujini, za namen nadaljevanja izobraževanja. Rok za predložitev fotokopije odločbe o
priznanju diplome, pridobljene v tujini, za namen nadaljnjega izobraževanja je 15. 9.
2015.



Povprečna ocena univerzitetnega študija ali 1. in 2. stopnje (bolonjskega) študija
skupaj:
Vpiše se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na dve decimalni mesti
natančno. 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). 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. Če prijavitelj še nima pridobljen ustrezne izobrazbe,
mora imeti opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj, kar omogoča, da se na razpis lahko
prijavijo tudi študenti zadnjih letnikov in absolventi. Prijavitelj, ki še nima pridobljene
ustrezne izobrazbe ali pa ima v tujini pridobljeno izobrazbo, nima pa še odločbe
Univerze v Ljubljani o priznavanju diplome, pridobljene v tujini, za namen nadaljnjega
izobraževanja, mora diplomirati ali pridobiti odločbo o priznanju tuje diplome in doseči
povprečno oceno vseh izpitov in vaj najmanj 8,00 do 15. septembra 2015, ko je rok za
predložitev ustreznih potrdil na Univerzo v Ljubljani! Univerza mora skladno z 107.
členom pravilnika ARRS pripraviti za vse izbrane kandidate za mlade raziskovalce
zahtevano dokumentacijo in jo do 20. 9. 2015 poslati Javni agenciji za raziskovalno
razvojno dejavnost Republike Slovenije, zato rok za predložitev ustreznih potrdil ne
more biti kasnejši kot 15. 9. 2015.



Stanje doktorskega študija (3. stopnja bolonjskega študija):
Obkroži se ustrezna rubrika (še ni vpisan, vpisan v … ali opravljen znanstveni
magisterij). Če je kandidat vpisan na akreditiran podiplomski študijski program za
pridobitev znanstvenega naziva v Sloveniji, se napiše še v kateri letnik podiplomskega
študija je vpisan in v katerem šolskem letu. Z uvedbo bolonjske reforme pridobijo
diplomanti 2. stopnje (bolonjskega) študijskega programa naziv magister, ki pa ni
znanstven naziv, ampak strokoven. Podiplomski študijski programi za pridobitev
znanstvenega naziva so magistrski in doktorski študijski programi, sprejeti v RS pred 11.
junijem 2004, in 3. stopnja doktorskega študijskega programa.



Univerza in fakulteta doktorskega študija (3. stopnja bolonjskega študija):
Rubriko izpolnijo samo prijavitelji, ki so že vpisani na doktorski študijski program 3.
stopnje za pridobitev doktorata znanosti.
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3. Podatki o mentorju:
Vpišejo se podatki o mentorju, h kateremu se prijavitelj prijavlja za kandidata za mladega
raziskovalca. Zahtevani podatki so razvidni iz seznama mentorjev v prilogi javnega razpisa.
Rubriko označeno z »IZPOLNI UNIVERZA V LJUBLJANI« na prijavnem listu spodaj prijavitelji ne
izpolnijo, ker jo izpolni Univerza v Ljubljani ob komisijskem odpiranju prispelih prijav na Javni
razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015.

III.

Izjava št. 1

Vsak prijavitelj mora izpolniti in podpisati Izjavo št. 1 (obrazec UL-MR/I1/2015), s katero potrdi, da
je seznanjen, da se njegovi osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabljajo za evidence oziroma
sezname, določene s pravilnikom ARRS.

IV.

Izjava št. 2

Ker Univerza v Ljubljani ne more preveriti ali je bil prijavitelj že financiran v programu mladih
raziskovalcev (kar je eden od pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu), mora vsak prijavitelj
podpisati Izjavo št. 2 (obrazec UL-MR/I2/2015), da še ni bil financiran v programu mladih
raziskovalcev.

V.

Izjava št. 3

Izjavo št. 3 (obrazec UL-MR/I3/2015) podpišejo in priložijo k vlogi samo tisti prijavitelji, ki v času
prijave na javni razpis še nimajo pridobljene ustrezne izobrazbe ali še nimajo odločbe Univerze v
Ljubljani o priznanju diplome, pridobljene v tujini, za namen nadaljevanja izobraževanja. Z izjavo se
prijavitelj obveže, da bo diplomiral ali pridobil odločbo Univerze v Ljubljani o priznanju diplome,
pridobljene v tujini, za namen nadaljnjega izobraževanja in najkasneje do vključno 15. 9. 2015
univerzi preložila ustrezno dokazilo.

VI.

Potrdilo in ocenjevalni list

Potrdilo in ocenjevalni list (obrazec UL-MR/POC/2015), ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, je pripravila in sprejela Univerza v Ljubljani skladno s 103. in 104. členom
pravilnika ARRS.
Potrdilo in ocenjevalni list izpolnjujejo mentorji. Za vsakega prijavitelja za kandidata za mladega
raziskovalca izpolni mentor en ocenjevalni list. Prijavitelji sami NE izpolnijo tega obrazca, niti ga
ne priložijo k prijavni vlogi. V prijavni dokumentaciji ima zgolj informativni namen, da seznani
prijavitelje z merili za ocenjevanje vlog, ki so navedena tudi v prilogi Vrednotenje meril za
ocenjevanje vlog.
Izpolnjuje se splošne podatke:
1. Naziv članice Univerze v Ljubljani.
2. Ime in priimek mentorja.
3. Ime in priimek prijavitelja za kandidata za MR-ja – prepiše se s prijavnega obrazca.
4. Področje znanosti iz šifranta ARRS oziroma s seznama odobrenih mentorjev, objavljenega v
prilogi javnega razpisa.
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I. Izpolnjevanje pogojev prijavitelja za kandidata za MR-ja – obkroži se ustrezni odgovor, DA ali
NE.
1. Na osnovi priloženih potrdil in dokazil se preveri ali ima prijavitelj končano ustrezno izobrazbo
ter izpolnjuje pogoje za vpis na akreditiran doktorski študij 3. stopnje v Sloveniji. Katera
izobrazba je ustrezna in kako jo prijavitelji dokazujejo, je navedeno v javnem razpisu, v prilogi
Vrednotenje meril za ocenjevanje vlog in v samem Potrdilu in ocenjevalnem listu. Prijavitelj, ki
ima pridobljeno ustrezno izobrazbo v tujini, mora predložiti fotokopijo diplome s prilogo in
fotokopijo odločbe Univerze v Ljubljani o priznanju diplome, pridobljene v tujini, za namen
nadaljevanja izobraževanja. Če prijavitelj še nima omenjene odločbe, predloži podpisano Izjavo
št. 3.
2. Preveri se tudi izpolnjevanje pogoja, da mora biti povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
(brez diplome za univerzitetno izobrazbo) najmanj 8,00Če prijavitelj nima diplome, se preveri,
če ima opravljenih vsaj 80% vseh predpisanih izpitov in vaj za dokončanje študija, in če je
priložena Izjava št. 3, da bo do vključno 15. 9. 2015 diplomiral in Univerzi v Ljubljani predložil
potrdilo o opravljeni diplomi, v nasprotnem primeru se obkroži odgovor NE.
Če prijavitelj še nima opravljenih vseh izpitov v času prijave na javni razpis in je izbran za
kandidata za mladega raziskovalca, mora do 15. 9. 2015 Univerzi v Ljubljani predložiti potrdilo
o vseh opravljenih izpitih in vajah z doseženim povprečjem (brez diplome) najmanj 8,00. Če bi
izbrani kandidat imel povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) manj kot
8,00, ga ARRS ne bi sprejela za mladega raziskovalca.
3. Preveri se, ali ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome na ustreznem študijskem programu,
za katerega je prijavitelj predložil dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, pri
čemer se petletno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta.
Če je prijavitelj brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že
vpisan na doktorski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let,
in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je prijavitelj 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 prijavitelja.
4. Preveri se Izjavo št. 2, da prijavitelj še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev.
Pri »Prijavitelj v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje« se obkroži »Da«, če so obkroženi odgovori od
1 do 4 sledeči:
 Da, Ne, Da, Ne ali
 Ne, Da, Da, Ne.
Če je zaporedje odgovorov drugačno od zgornjih dveh možnosti, prijavitelj ne izpolnjuje pogojev in
se obkroži »Ne« za izpolnjevanje pogojev v celoti. Če prijavitelj ne izpolnjuje zahtevanih pogojev,
se ga ne ocenjuje po kriterijih v točki II. Tak prijavitelj nima skupne ocene oziroma se za skupno
oceno napiše /.
II. Ocena prijavitelja za kandidata za MR-ja
1. Povprečna ocena se prepiše iz priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih, ki ga mora
kandidat priložiti prijavi, če nima diplome s prilogo. Povprečna ocena je izračunana iz ocen
vseh opravljenih izpitov in vaj in je zaokrožena na dve decimalki natančno. Upošteva se
povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
 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 (opravljeni morajo biti vsi izpiti in vaje)

2. Če ima prijavitelj opravljen magisterij znanosti, dobi 1 točko, sicer pa 0 točk.
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3. Če je prijavitelj vpisan na akreditiran doktorski študijski program (3. stopnja bolonjskega
programa) dobi 0,5 točke, sicer pa 0 točk.
Opomba: Prijavitelj lahko dobi točke samo pri 2. ali samo pri 3. kriteriju, ne more pa dobiti točk
pri obeh kriterijih (npr. prijavitelj, ki ima opravljen magisterij znanosti in je v tekočem študijskem
letu že vpisan na doktorski študij 3. stopnje, dobi 1 točko pri 2. kriteriju in 0 točk pri 3. kriteriju,
torej skupno 1 točko in ne 1,5 točke).
4. Za prejeto univerzitetno Prešernovo nagrado dobi prijavitelj 1 točko.
5. Za prejeto Prešernovo nagrado članice, ali tej nagradi enakovredno drugo nagrado članice,
dobi prijavitelj 0,5 točke (ostale nagrade in priznanja se ne upoštevajo).
6. Za vsak objavljen samostojni članek dobi prijavitelj 1 točko, za vsak članek v soavtorstvu pa
sorazmerni del, ki se izračuna tako, da se 1 točka deli s številom soavtorjev in zaokroži na dve
decimalki natančno. Skupno število točk, ki jih lahko dobi prijavitelj v tej rubriki, je odvisno od
števila objavljenih člankov in števila morebitnih soavtorjev pri člankih in ni navzgor omejeno.
Upoštevajo se samo znanstveni članki objavljeni v strokovnih revijah, ki jih članice upoštevajo v
postopku habilitacije v pedagoške in raziskovalne nazive na Univerzi v Ljubljani. Referati na
konferencah se ne upoštevajo, čeprav so objavljeni v zborniku konference.
7. Sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu se po presoji mentorja točkuje od 0 do največ 3
točke. Mentor oceni prijavitelja na osnovi opisa sodelovanja pri njemu oziroma na osnovi opisa
sodelovanja pri razvojno-raziskovalnem delu drugje. Mentor se lahko posvetuje o prijavitelju s
profesorjem, kjer je prijavitelj sodeloval pri razvojno-raziskovalnem delu. Če ni drugega
sodelovanja pri razvojno-raziskovalnem delu, se lahko oceni prijaviteljevo razvojnoraziskovalno delo pri izdelavi diplomske ali seminarske naloge. Če ni nobenega sodelovanja pri
razvojno-raziskovalnem delu, mentor oceni prijavitelja z 0 točkami. Različni mentorji lahko
različno ocenjujejo sodelovanje prijaviteljev pri razvojno-raziskovalnem delu, pomembno je, da
isti mentor oceni vse prijavljene k njemu po enakih kriterijih.
Skupna ocena je seštevek točk pod rubrikami od 1 do 7. Za kandidata za mladega raziskovalca je
izbran prijavitelj z najvišjo skupno oceno. Morebitni ostali prijavitelji se razvrstijo glede na doseženo
skupno oceno.
Vsako Potrdilo in ocenjevalni list podpišeta mentor, ki je ocenjevanje izvedel, in dekan članice
Univerze v Ljubljani. Ocenjevalne liste potrdi članica z univerzitetnim žigom. Na univerzi bo
ocenjevalne liste podpisal še rektor.
Vso dokumentacijo vseh prijavljenih (sprejetih in zavrnjenih) vrnejo članice na Univerzo v Ljubljani
do roka, ki ga bo članicam Univerza v Ljubljani sporočila ob predaji vlog v ocenjevanje.
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