Datum objave

5.6.2019

Datum zaključka

4.7.2019

Mesto objave

spletna stran UP https://www.upr.si, Zavod RS
za zaposlovanje

NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE* ZA MLADE
RAZISKOVALCE V LETU 2019
Univerza na Primorskem na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/2006–
UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) in 112. člena Pravilnika o
postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/2016 in
79/17) ter v skladu z obvestilom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju:
ARRS) o potrditvi predlaganih mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2019 (št. 6316-15/2018-73 z dne 28.5.2019),
sprejetem na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2019 z dne
22.1.2019, ter obvestilom št. 6316-11/2018-91 z dne 4.4.2019 ter obvestilom št. 6316-11/2018-92 z dne 4.4.2019
o potrditvi mentorjev na podlagi Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 –
MR+ (Ur.l.RS, št. 71/2018 z dne 9. 11. 2018 ter popravek Ur.l.RS, št. 76/2018 z dne 30.11.2018),
objavlja Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2019.
Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata
znanosti na Univerzi na Primorskem na članicah Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM), Fakulteti za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Fakulteti za management (UP FM).
Pri vsakem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po
doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od
kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na
skupno doseženo oceno.
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Predstavitev mentorjev v letu 2019 je dostopna na spletni strani Univerze na Primorskem na naslovu www.upr.si.

I.

VSEBINA PRIJAVE
1. RAZPISNI OBRAZCI

Vsi obrazci so lahko izpolnjeni v elektronski obliki ali ročno s tiskanimi črkami. Obrazci MORAJO biti
lastnoročno podpisani.

1.1

Prijavni obrazec (UP-MR-Prijava/2019)



PODATKI O KANDIDATU: vpišejo se zahtevani podatki. V kolikor je naslov za prejemanje pošte drugačen
od stalnega, se navede tudi naslov za prejemanje pošte. Kandidat obvezno navede telefonsko številko in
elektronski naslov, na katera je dosegljiv.



Kandidat navede ime in priimek mentorja, pri kateremu se prijavlja, in raziskovalno področje.



PODATKI O IZOBRAZBI:
 Vrsta zaključenega študija: kandidat vpiše ali ima zaključen (oz. bo do 11.9.2019 zaključil)
dodiplomski univerzitetni študij, sprejet v RS pred 11. junijem 2004, ali podiplomski študij druge
stopnje (2. stopnja bolonjskega študija);
 Vpiše se univerza, fakulteta in smer dodiplomskega univerzitetnega ali podiplomskega študija
druge stopnje;
 Povprečna ocena: vpiše se povprečna ocena opravljenih izpitov in vaj (brez diplome) na
dodiplomskem univerzitetnem študiju, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004,
oz. povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve bolonjske
stopnje in podiplomskem študiju druge bolonjske stopnje (upošteva se tudi ocena diplomskega
in magistrskega dela) na dve decimalki natančno (npr. 8,32). Kandidat je lahko v zadnjem
letniku univerzitetnega študija ali podiplomskega študija druge stopnje oz. je absolvent, vendar
mora imeti opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj ter mora diplomirati najkasneje do 11. 9.
2019 in doseči povprečje najmanj 8,00.

Univerza na Primorskem mora v skladu s 117. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) na ARRS poslati dokazilo o opravljeni
diplomi s prilogo k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija ter odločbo visokošolskega
zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in pretvorbo povprečne
ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na
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sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in upoštevaje sistem ocenjevanja v
tujini opravljenega izobraževanja, če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega ali podiplomskega
študija druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji.


STANJE PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA ZA PRIDOBITEV ZNANSTVENEGA NAZIVA:
 stanje podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naziva (magistrski in doktorski
študij po starih programih in podiplomski študij tretje stopnje (3. stopnja bolonjskega študija)):
označi se ustrezno rubriko glede na to, ali kandidat še ni vpisan na podiplomski študij ali je
vpisan (navede se letnik in študijsko leto) oziroma ima že opravljeni znanstveni magisterij;
 v nadaljevanju kandidat, ki je vpisan na podiplomski študij tretje stopnje ali ima že opravljeni
znanstveni magisterij, vpiše univerzo, fakulteto in smer podiplomskega študija.

Kandidat izpolnjeni obrazec lastnoročno podpiše ter dopiše kraj in datum izpolnjevanja.
Zadnje rubrike »Izpolni članica UP« kandidati ne izpolnjujejo. Rubriko izpolni članica UP ob odpiranju prijav,
prispelih na javni razpis.

1.2

Izjava (UP-MR-Izjava/2019)

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, ne morejo kandidirati na razpis (113.
člen pravilnika). Prav tako v programu mladih raziskovalcev ne morejo biti financirani kandidati, katerih podiplomski
študij bo financiran v okviru drugih javnih sredstev.
Kandidat za mladega raziskovalca s podpisom izjave dovoljuje, da se osebni podatki, navedeni v prijavi, lahko
uporabijo za evidence oziroma sezname določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.
Kandidati, ki še niso diplomirali oziroma so diplomirali v tujini, pa še nimajo odločbe o priznavanju tujega
izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji, označijo še ustrezno okence pred izjavo.
Podpisana izjava je obvezna priloga prijavnega obrazca.

1.3

Potrdilo in ocenjevalni list

Obrazca Potrdilo in ocenjevalni list, ki je del razpisne dokumentacije, kandidati NE izpolnjujejo. Obrazec je
priložen zgolj informativno, da se kandidati seznanijo z merili za ocenjevanje prijav.
Obrazec je skladno s pravilnikom pripravila in potrdila Univerza na Primorskem. Izpolnjujejo ga mentorji v postopku
ocenjevanja prijavljenih kandidatov. Za vsakega kandidata je izpolnjen samo en ocenjevalni list.

2. SAMOSTOJNE PRILOGE
Kandidat razpisnim obrazcem navedenim v točki 1. priloži samostojne priloge.

2.1 Življenjepis
2.2 Dokazila o izobrazbi



fotokopija univerzitetne diplome ali diplome dodiplomskega študija prve stopnje in podiplomskega
študija druge stopnje (1. in 2. st. bolonjskega študija) s prilogo k diplomi ALI
fotokopija diplome magisterija znanosti oziroma fotokopija potrdila o končanem znanstvenem
magistrskemu študiju, če je kandidat končal znanstveni magisterij

V primeru, da je kandidat diplomiral v tujini, priloži fotokopijo odločbe visokošolskega zavoda o priznavanju tujega
izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj
študijskega programa prve in študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v
tujini opravljenega izobraževanja.

2.3 Dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno oceno
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uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno (brez diplome) na
dodiplomskem univerzitetnem študiju, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oz.
uradno dokazilo o opravljenih izpitih in vajah s povprečno študijsko oceno na dodiplomskem študiju
prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje (1. in 2. stopnja bolonjskega študija; upošteva
se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela):
 potrdilo o opravljenih izpitih, overjeno s strani fakultete, z vpisanimi ocenami izpitov in vaj, ALI
 fotokopijo diplome s prilogo, iz katere so razvidne ocene opravljenih izpitov in vaj.

2.4 Potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (v kolikor je kandidat že vpisan na
podiplomski študij tretje stopnje).

2.5 Fotokopija osebnega dokumenta
2.6 Fotokopija ustreznega dokazila


V primeru koriščenja dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju
najmanj šestih mesecev ali v primeru daljše, najmanj šestmesečne, dokumentirane
bolezenske odsotnosti se priloži fotokopijo ustreznega dokazila.

2.7 Druge priloge, ki se tudi upoštevajo pri oceni kandidata:


dokazilo o prejetih nagradah oziroma priznanjih:
 fotokopija nagrade oziroma priznanja ALI
 fotokopija sklepa o prejemu nagrade oziroma priznanja.



dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih in prispevkih (upošteva se avtorstvo oz. soavtorstvo):
 izpisek iz baze SCOPUS ali COBISS (v kolikor kandidat še ni vpisan v bazo COBISS, se lahko
v primeru soavtorstva priloži izpis za enega od soavtorjev ter se označi ustrezne relevantne
vpise),
 fotokopije objavljenih člankov v revijah ali zbornikih (pri tem naj bosta poleg članka iz revije oz.
zbornika fotokopirana tudi naslovna stran in kazalo revije oz. zbornika).



opis dosedanjega sodelovanja pri razvojno-raziskovalnem delu:
 kandidat opiše dosedanje sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu, ki mora biti potrjeno s
strani profesorja, s katerim je sodeloval, in mora biti žigosano s strani raziskovalne ali
visokošolske organizacije (npr. razvojno-raziskovalno delo v času študija, raziskovalne naloge
idr.).

V kolikor kandidat ne more pravočasno pridobiti dokazil, ki jih določa razpis, lahko predloži fotokopijo s pisno
obrazložitvijo, zakaj potrjenega dokazila ni mogel dostaviti. Le-tega mora poslati na naslov Univerze na Primorskem,
ki je naveden v razpisu, v najkrašem času.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Prijave s prilogami v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za mladega raziskovalca
pri mentorju ………« (kandidat vpiše ime in priimek mentorja, h kateremu se prijavlja) ter z navedbo svojega
imena, priimka in polnega naslova lahko kandidati oddajo:
osebno na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper (sprejemna pisarna, palača
Armerija, 2. nadstropje) vsak delavnik od 8. do 14. ure ali
pošljejo na naslov Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper.
Kandidati morajo svoje vloge oddati osebno do vključno četrtka, 4. julija 2019 do 14. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do vključno četrtka, 4. julija 2019 do 14. ure (velja
poštni žig). Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

4. DODATNE INFORMACIJE IN OPOZORILA
Kandidati, ki so že imeli odobreno sofinanciranje podiplomskega študija iz javnih sredstev ne morejo biti
financirani še v okviru programa mladih raziskovalcev ne glede na to, ali so doktorski študij zaključili ali
ne.
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Kandidati lahko dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo pri strokovni službi ali pri mentorjih po
elektronski pošti:
ČLANICA UP

TELEFON

E-POŠTA

IME IN PRIIMEK
MENTORJA

Inštitut Andrej
Marušič

+386 5 611 75 90

Sandra Penko
sandra.penko@famnit.upr.si

Prof. dr. Štefko
Miklavič

stefko.miklavic@upr.si

+386 5 611 75 90

Sandra Penko
sandra.penko@famnit.upr.si

Prof. dr. Diego De Leo

diego.deleo@upr.si

+386 5 611 75 90

Sandra Penko
sandra.penko@famnit.upr.si

Doc. dr. Vita Poštuvan

vita.postuvan@upr.si

+386 5 61 02 017

Blaž Korent
blaz.korent@fm-kp.si

Prof. dr.
Štefan Bojnec

stefan.bojnec@fm-kp.si

Inštitut Andrej
Marušič
UP Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije
Fakulteta za
management

E-POŠTA

Razpisna dokumentacija zajema:
Prijavni obrazec za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2019 (UP-MR-Prijava/2019),
Navodila za prijavo na javni razpis,
obrazec UP-MR-Izjava/2019.
Druge priloge (informativno gradivo):
obrazec Potrdilo in ocenjevalni list (izpolni mentor).

Povezave:
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 52/2016 in 79/17)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – mladi raziskovalci
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ENIC/NARIC CENTER
Univerza na Primorskem
UP Inštitut Andrej Marušič
UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
UP Fakulteta za management
V Javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
*
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