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Okvirni program usposabljanja:
Mladi raziskovalec oz. mlada raziskovalka (MR; v nadaljevanju velja oznaka in uporaba moškega spola
za vse spole) se bo vključil v raziskovalni program P1―0386 Varstvena biologija od molekul do
ekosistema

in

v

nekatere

raziskovalne projekte, ki jih izvajamo na

UP

FAMNIT

(glej

www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje). Programska skupina, v kateri se bo usposabljal MR, ima razvejano
raziskovalno sodelovanje s podobnimi skupinami v tujini, zato se bo MR aktivno vključil v mednarodni
znanstveno-raziskovalni prostor.
Usposabljanje MR bo osredotočeno na razumevanje ekosistemskih funkcij in evolucijskih procesov z
namenom načrtovanje naravovarstvenih aktivnosti. V okviru usposabljanja se bo MR konkretno usmeril
v evolucijske posledice hibridizacije, od spoznavanja introgresije pomembnih fenotipskih lastnosti
med vrstami do procesa ustvarjanja novih vrst s pomočjo hibridne speciacije in adaptacije različnim
okoljskim pogojem. MR bo razvil bioinformatska orodja za analizo, identifikacijo in kategorizacijo hibridov
ter za oceno stopnje introgresije med različnimi populacijami/ekosistemi. Za razumevanje genomskega
ozadja introgresiranih lokusov, njihovega vpliva na preživetje, prilagoditve in širitveni potencial vrst bo
določil čas pojava hibridizacije na skali od nedavnega do starodavnega. Izvedel bo (meta)analizo
učinkov genske introgresije in genotipske raznolikosti na ravni osebkov, populacij in ekosistemov z
modelom prostoživečih rastlin/živali in njihovih domačih sorodnikov, da bi: (i) odkril odtis selekcije na
introgresiranih genih, (ii) opredelil povezave med introgresijo in fenotipsko variacijo ter uspešnostjo
osebkov.
Primer bioinformatične analize: (1) Vhodni podatki: nukleotidna zaporedja iz več genomov; (2) iterativni
pristop naleganja odčitkov (po Halligan in sod., 2013) z orodji kot npr.: BWA, Samtools, GATK, itd.; (3)
identifikacija regij, ki jih je prizadela introgresija, z uporabo metode sklepanja o prednikih (po Guan,
2014); (4) določitev obdobja introgresije z uporabo metod, ki temeljijo na porazdelitvi velikosti odsekov

DNA, identičnih glede na stanje znotraj in med vrstami, in preizkušanje modelov za testiranje večkratnih
impulzov introgresije (npr. Harris in Nielsen, 2013), demografski modeli za simulacijo širjenja
introgresiranega dednega materiala: SPLATCHE2; (5) prepoznavanje dela genoma z obsežno
introgresijo jedrne DNA in funkcijsko anotacijo introgresiranih genov; (6) razvoj bioinformatičnih
soslednih postopkov v Pythonu; (7) razvoj in uporaba algoritmov za ujemanje vzorcev v bioinformatiki.
Seznam raziskovalnih programov in projektov, v katere bo vključen MR:

Ev. št.

Naziv programa, projekta

Trajanje

P1―0386

Varstvena biologija od molekul do ekosistema

1.1.2014―31.12.2023

V4―1825

Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah:
težave, izzivi in rešitve

872146

RESBIOS European Union’s Horizon 2020 Research and
Innovation Program

1.11.2018―31.10.2020

1.1.2020―31.10.2023

Zaželeno študijsko področje kandidata za mladega raziskovalca:
Bioinformatika, računalniške znanosti; vpis na doktorski študijski program 3. stopnje
Druga želena znanja in kompetence:
aktivno znanje angleškega jezika
Uporabne povezave
UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (http://www.famnit.upr.si)

