I) SOFINANCIRANJE PO 3.A in 3.B TOČKI JAVNEGA RAZPISA
Ali se lahko za sofinanciranje po 3.A točki javnega razpisa prijavijo le prijavitelji, ki niso v
delovnem razmerju, samozaposleni, upokojeni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje?
V skladu s 3. točko javnega razpisa lahko za sofinanciranje po 3.A točki kandidirajo tudi zaposleni in
samozaposleni, upokojeni ter prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.
Ali moram v primeru, da se v času po podpisu pogodbe po 3.A točki zaposlim, denarno
spodbudo vrniti?
V skladu s tretjim odstavkom točke 8.1. javnega razpisa velja, da v primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu
je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje,
se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne
spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev,
vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Kaj pa v obratnem primeru, t. j. če v času po odobrenem sofinanciranju po 3. A točki prekinem
delovno razmerje oz. izgubim zaposlitev? Ali lahko denarno spodbudo oziroma njen
sorazmeren delež prejmem tudi naknadno?
Niti razpis o sofinanciranju, niti pogodba med študentom in univerzo ne predvideva te možnosti. Javni
razpis je zastavljen tako, da se denarna spodbuda lahko odobri prijavitelju, ki ob sklenitvi pogodbe

ni v

delavnem razmerju, samozaposlen, upokojen ali prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje. Naknadna
pridobitev denarne spodbude v višjih letnikih ne bo mogoča.
Ali moram v obrazcu št. 10-0: Vloga na javni razpis v točki 5. Podatki o vlogi za sofinanciranje
izpolniti
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gospodarstvom, ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov…« ne glede na to, ali se prijavljam
za sofinanciranje pod 3. A ali 3. B točki?
Da. Poglavitni namen javnega razpisa je spodbujanje doktorskega študija, ki vključuje raziskovalno delo v
povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov.

II) MLADI RAZISKOVALCI in MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA
Ali kot mladi raziskovalec lahko kandidiram na javni razpis?
V skladu s 6. odstavkom točke 5.1. javnega razpisa do sofinanciranja po tem javnem razpisu niso upravičeni
mladi raziskovalci in drugi, ki imajo doktorski študij (so)financiran iz drugih javnih sredstev.

III) (SO)MENTOR, DELOVNI MENTOR
Ali moram v prijavi na razpis navesti somentorja (in priskrbeti njegov podpis)?

Ne, zadostujejo podatki in podpis mentorja.
Imam potrjeno temo doktorske disertacije in ustrezno dokazilo (kopijo sklepa o potrditvi teme
doktorske disertacije). Ali moram vseeno navesti podatke o mentorju in priskrbeti njegov
podpis?
Obrazec 10.1 je obvezna priloga k vlogi, ki ga poleg prijavitelja podpiše tudi mentor.
Ali je lahko delovni mentor pedagoški delavec? Ali je lahko zaposlen v organizaciji, ki se
ukvarja tudi z raziskovanjem? Ali je lahko zaposlen v mednarodnem/tujem podjetju?
V skladu z 8. členom uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, je delovni mentor strokovnjak iz
gospodarstva oz. negospodarstva, razen državne uprave, visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih
zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna dejavnost. Vloga delovnega
mentorja je sodelovati z doktorskim študentom in mu pomagati ter omogočati raziskovanje v delovnem
okolju, na katerem temelji njegov doktorski študij. Z delovnim mentorjem se izkazuje povezanost
raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija z gospodarstvom ali negospodarstvom.«
Razpis ne opredeljuje posebej, da mora biti delovni mentor iz Slovenije oz. slovenskega podjetja.

IV) TUJI ŠTUDENTI/ŠTUDIJ V TUJINI
Ali smejo na razpisu kandidirati tudi tuji študenti?
Da, na razpis lahko kandidirajo tudi tuji študenti, vendar pa morajo biti v skladu z javnim razpisom vpisani
na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani in hkrati izpolnjevati pogoje določene v Javnem razpisu in
Navodilih za izpolnjevanje vloge.
Ali razpis predvideva sofinanciranje doktorskega študija v tujini?
Ne. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani. Prijavitelj lahko v
skladu s svojim študijskim programom opravi del študijskih obveznosti tudi v tujini, vendar v tem primeru
tudi zanj velja časovni okvir za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke
javnega razpisa.

V) TRENUTNI STATUS PRIJAVITELJA
Ali lahko kandidiram na javnem razpisu, če se bom šele v naslednjem študijskem letu vpisal na
doktorski študij?
Javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani« v točki 3.

določa, da se na razpis lahko prijavijo študenti Univerze v Ljubljani, ki so v študijskem letu 2012/2013
vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje.

VI) PREJEMNIKI DRUGIH JAVNIH SREDSTEV OZIROMA ŠTIPENDIJ
Ali je sofinanciranje mogoče tudi v primeru, da sodelujem na projektu, ki je financiran s strani
ARRS?
Ne, če pri projektu sodelujete kot mladi raziskovalec oziroma je iz tega projekta (so)financiran vaš doktorski
študij.
Vključen(a) sem v izmenjavo po programu Erasmus. Ali lahko kandidiram na javnem razpisu?
V kolikor ste na Erasmus izmenjavi v tujini in ste prejeli le finančno pomoč za plačilo življenjskih stroškov v
državi, kjer ste na izmenjavi, lahko kandidirate. V kolikor pa ste tuj državljan na doktorskem študiju v okviru
UL in ste vključeni v katerega od Erasmus Mundus programov in iz tega naslova že prejemate štipendijo, bi
to pomenilo dvojno financiranje doktorskega študija.
Kdaj se morajo prejemniki Zoisovih, občinskih štipendij,… odreči štipendiji?
Prejemniki štipendij se morajo štipendiji odreči najkasneje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju
doktorskega študija, pri čemer bodo morali že prejeta sredstva vrniti. Glede postopka vračila sredstev se
dogovorijo s svojim štipenditorjem.
V prijavi na razpis (vloga), v prostoru za komentarje (na koncu elektronskega dela prijave), navedite, da ste
prejemnik Zoisove štipendije in da se ji boste odpovedali v primeru, če boste izbrani za sofinanciranje.

RAZNO
Ali je potrebno za sofinanciranje doktorskega študija zaprositi vsako leto znova?
Ne, obdobje sofinanciranja je opredeljeno v trinajstem odstavku točke 3. javnega razpisa in tretjem
odstavku točke 9. javnega razpisa.
Ali je potrebno dokazilo o rednem napredovanju v višji letnik predložiti vsako leto?
Da.
Zanima me, ali sem v primeru, da bo moja vloga za sofinanciranje doktorskega študija izbrana,
upravičen do povrnitve stroška šolnine, če jo je zame plačal nekdanji delodajalec?(Kasneje
sem moral ta denar vrniti.)

Iz 8.2 točke javnega razpisa je jasno razvidno, da se morajo računi glasiti na ime izbranega prijavitelja
oziroma študenta. Če je podjetje že plačalo račun, ki je bil izdan na vaše ime, vi pa bi želeli uveljavljati
vračilo teh sredstev, morate priložiti izjavo podjetja. Izjava mora vsebovati določila:






da je bilo plačilo šolnine posojilo,
da plačilo šolnine ni bilo knjiženo kot račun,
da se plačilo šolnine ni uveljavljalo v sistemu DDV,
da se plačilo šolnine ni upoštevalo v davčni olajšavi pri izdelavi zaključnih računov za leto 2012
oz se to plačilo ne bo upoštevalo v davčni olajšavi pri izdelavi zaključnih računov za leto 2013

Kako moram izpolniti 5. točko obrazca 10-1, ki se nanaša na program raziskovalnega dela,
kajti trenutno še ne vem, v katere programe raziskovalnega dela bom vključen?
Če ob izpolnjevanju vloge in oddaji vloge še niste vključeni v noben raziskovalni program oziroma projekt,
5. točke obrazca 10-1 ne morete v celoti izpolniti. Kljub temu, da niste vključeni v noben raziskovalni
projekt, v točki 5. navedite vaše raziskovalno področje, t.j. širše področje, s katerim se ukvarjate, ter
izpolnite vse ostale zahtevane podatke v obrazcu 10-1.
Katere priloge oz. dokazila moram priložiti k prijavi, da bo formalno popolna?
V Navodilih za pripravo vloge so opisana vsa potrebna dokazila, ki jih morate obvezno priložiti k vlogi.
Ali je potrebno vlogo na javni razpis vročiti osebno ali po pošti?
Način prijave in rok za oddajo vloge je podrobno opisan v 10. javnega razpisa.
Katere dejavnosti se štejejo za gospodarstvo in katere za negospodarstvo?
Področje in šifra dejavnosti organizacije, v kateri delovni mentor deluje, se ugotavlja po Evropski klasifikaciji
dejavnosti NACE oziroma Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD_2008), objavljeni na spletnih straneh
Statističnega urada RS.
Skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 se štejejo:
- za gospodarstvo dejavnosti pod šiframi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
- za negospodarstvo dejavnosti pod šiframi M od M69 do M71, M73 do M75, N, O, P, Q, R, S
V primeru, da prijavitelj uveljavlja delovnega mentorja, ki prihaja iz državne uprave, visokošolskih zavodov,
javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih organizacij, v katerih je raziskovanje njihova osnovna
dejavnost, se primernost in usposobljenost takšnega strokovnjaka ne ocenjuje in prijavitelj zanj ne more
prejeti dodatnih točk.
Kdaj je zadnji rok za oddajo vloge, če jo bom poslal/-a priporočeno po pošti?
Način prijave in rok za oddajo vloge je podrobno opisan v 10. javnega razpisa.
Zanima me, če lahko kot študent višjega letnika doktorskega študija uveljavljam delovne
izkušnje na relevantnem delovnem mestu (trajanje 3 leta)?

V točki 6.1 javnega razpisa so objavljena merila za ocenjevanje vlog. Delovne izkušnje na relevantnem
delovnem področju je eno od meril za ocenjevanje ustreznosti prijaviteljev, ki so vpisani v 1. letnik
doktorskega študija.

