Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja:
Ali se znanstveni članek, ki še ni objavljen, je pa sprejet v objavo, upošteva pri merilu »objavljeni
članki«?
Ne, pri merilu »objavljeni članki, kjer se upošteva avtorstvo ali soavtorstvo…« se upoštevajo zgolj
znanstveni članki, ki so že bili objavljeni.
Lahko pa uporabite raziskovalno delo za (še) neobjavljen članek pri »opisu sodelovanja pri raziskovalnem
delu« – mentor vas bo pri tem merilu ocenil po svoji presoji na podlagi vašega opisa sodelovanja, ki ga
lahko podkrepite tudi s kopijo članka ali podpisom dosedanjega mentorja ipd.

Kaj pomeni starostna omejitev 28 let?
Upoštevale se bodo samo prijave kandidatov, ki so ali bodo v letošnjem koledarskem letu dopolnili 28
let.
Če je kandidat za mladega raziskovalca že opravil en letnik doktorskega študija, brez financiranja iz javnih
sredstev, se dvigne starostna meja za eno leto; če je opravil dva letnika, se dvigne za dve leti.
Prav tako se starostna meja dvigne v primeru koriščenja dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko
varstvo (za enega otroka se upošteva eno leto). Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno
dokumentirano bolezensko odsotnost. V teh primerih je potrebno predložiti potrdili (v skladu s prijavnim
obrazcem).

Ali je potrebno biti prijavljen na razpis za vpis v doktorski študijski program v času oddaje prijave
na razpis za kandidate za mlade raziskovalce?
Kandidat se mora prijaviti na Razpis za kandidate za mlade raziskovalce za leto 2017 in posebej še na
Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2017/2018.
Sama prijava na razpis za vpis v doktorski študij ni pogoj za prijavo na razpis za mlade raziskovalce. Je
pa prijava na razpis za vpis pogoj, da se vpišete na doktorski študij. Prosimo upoštevajte različne roke za
oddajo prijav na posamezne doktorske študijske programe.
Če se na doktorski študij ne boste vpisali, in kljub temu, da bi bili izbrani za mladega raziskovalca,
Univerza v Ljubljani ne bo mogla skleniti pogodbe o zaposlitvi.

Ali moram imeti povprečno oceno 8 tako na 1. kot tudi 2. stopnji?
Ne, skupna povprečna ocena mora biti najmanj 8,00.

Kako se izračuna povprečna ocena?
Povprečno oceno izračunate tako, da seštejete ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti - izpitov,
vaj, zaključnega dela (razen v primeru stare univerzitetne izobrazbe) in seštevek delite s številom
obveznosti.

Kako se upošteva ocena za izpit, ki je naveden v prilogi k diplomi samo kot opravljen pri
računanju skupne povprečne ocene študija?
Tak izpit se ne upošteva pri računanju povprečne ocene.

Imam povprečno oceno 1. in 2. stopnje 7,98. Se lahko prijavim na razpis?
Skladno s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti ne izpolnjujete pogoja za mladega raziskovalca, zato takšna vloga ne bo ocenjena.

Kje lahko preverim, ali se bo moj znanstveni članek upošteval pri ocenjevanju?
Pri ocenjevanju se bodo upoštevali samo znanstveni članki, objavljeni v strokovnih revijah, ki jih
članice/fakultete 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.
O ustreznosti članka bo presojal posamezni mentor pri ocenjevanju.

Ali kot uradno dokazilo iz katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in opravljenih
izpitov zadostuje izpis iz študentskega informacijskega sistema?
Dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno mora biti potrjeno s strani fakultete.

V razpisu je omenjen samo študijski program 1. in 2. stopnje. Kaj je v primeru enovitega
magistrskega študija?
Enovit magistrski študijski program je enakovreden študijskemu programu 2. stopnje (označite ga na
prijavnem obrazcu).
Kandidat se lahko prijavi na razpis tudi v primeru, da ima opravljenih najmanj 80% študijskih obveznosti
na enovitem magistrskem študijskem programu. V tem primeru priloži uradno dokazilo o povprečni
oceni, iz katerega je razvidno število vseh študijskih obveznosti in do tedaj opravljenih izpitov in vaj na
enovitem magistrskem študijskem programu; kandidat mora najkasneje do vključno 15. 9. 2017 na
Univerzo v Ljubljani dostaviti potrdilo o zaključku študija ter potrdilo o opravljenih vseh izpitih in vajah
s povprečno oceno (vključno z oceno zaključnega dela, če je predvideno s študijskim programom).

Ali je potrebno fotokopije overjati?
Ne, fotokopij ni potrebno overjati.

