POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST
Prijavitelja1 na 2. javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2013,
objavljen na spletnih straneh Univerze v Ljubljani, dne 1.8. 2013

1. Raziskovalna organizacija:

Univerza v Ljubljani, <naziv članice>……………

2. Ime in priimek mentorja:

………………………………………………………..

3. Ime in priimek prijavitelja:

…………………………………………………………

4. Področje znanosti iz šifranta ARRS:

………………………………………………………………..

I. Izpolnjevanje pogojev prijavitelja za kandidata za MR-ja

(obkrožite)

1. ima izobrazbo ustrezne smeri (univerzitetno izobrazbo doseženo po študijskem
programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali izobrazbo 1. in
2. bolonjske stopnje; ali univerzitetno izobrazbo 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 tujini2) in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,003,4 ter
izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij ali

Da

Ne

2. nima diplome – je v zadnjem letniku univerzitetnega ali 2. stopnje bolonjskega
študija oz. je absolvent in ima opravljenih najmanj 80% vseh izpitov (vključno z
vajami)5

Da

Ne

3. ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome na ustreznem študijskem programu iz 1.
točke, za katerega je prijavitelj predložil dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane
izobrazbe, pri čemer se petletno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta6

Da

Ne

4. prijavitelj je že bil financiran v programu mladih raziskovalcev, pa je pogodbo
predčasno prekinil ali programa usposabljanja ni izpolnil v pogodbenem roku

Da

Ne

Da

Ne

Prijavitelj v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje

1

Izrazi kandidat, prijavitelj, mladi raziskovalec in mentor se v tekstu uporabljajo nevtralno za moško in žensko obliko.
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.
3
Pri prijaviteljih, ki so pridobili ustrezno izobrazbo v tujini, se upošteva smiselna prevedba ocen. Prevedbo ocen mora pisno
utemeljiti članica, kjer je mentor zaposlen.
4
Če je prijavitelj za kandidata za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima
magisterij znanosti, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. junijem 2004, povprečna ocena
univerzitetnega študija ali 1. in 2. stopnje bolonjskega študija skupaj ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik
podiplomskega študija.
5
Če prijavitelj še nima pridobljene ustrezne izobrazbe, predloži Izjavo št. 3. Najkasneje do 15. 9. 2013 mora diplomirati na
akreditiranem programu v Sloveniji in doseči povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter predložiti
Univerzi v Ljubljani potrdilo o opravljeni diplomi in potrdilo o vseh opravljenih izpitih in vajah.
6
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.
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II. Ocena prijavitelja za kandidata za MR-ja (ocenjuje mentor)
1. dosežena povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) zaokrožena
na dve decimalni mesti:
• na univerzitetnem študijskem programu (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 (sprejetem v RS pred 11. 6. 2004) in
na 2. bolonjski stopnji skupaj (opravljeni morajo biti vsi izpiti in vaje)
2. ima zaključen magisterij znanosti po magistrskem študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004
(1,00 točka)
3. je že vpisan na doktorski študijski program (3. stopnja bolonjskega programa)
(0,50 točke)
4. je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado

(1,00 točka)

5. je prejel Prešernovo nagrado članice ali tej nagradi enakovredno drugo nagrado
članice
(0,50 točke)
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6. ima objavljene znanstvene članke
(1,00 točka za avtorstvo ali
sorazmerni del za soavtorstvo)
7. sodelovanje pri raziskovalnem delu (po presoji mentorja) (do največ 3,00 točke)
Skupna ocena:

Mentor: ………………………………

______________

Dekan: ……………………..........................
Žig RO

Predstojnik RO: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
REKTOR UL

7

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.
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