ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

PRIJAVNI OBRAZEC (OBRAZEC – MR-2020)

1. Kandidat/ kandidatka
Priimek in ime:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
Stalni naslov:
Začasni naslov:
Naslov za prejemanje pošte:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Podpisani kandidat/ka se prijavljam na javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2020 pri spodaj
navedenem mentorju.

2. Podatki o izobrazbi
Dodiplomski študij oz. 2. bolonjska stopnja
Univerza in fakulteta
Smer
Povprečna ocena izpitov in vaj dodiplomskega študija (brez diplomskega dela)
oz. povprečna ocena izpitov in vaj 1. in 2. stopnje bolonjskega študija (z
diplomskim in magistrskim delom) (vpišite na dve decimalki natančno)
Leto zaključka
Podiplomski študij oz. 3. bolonjska stopnja (za tiste, ki so se vpisali že v prejšnjem šolskem letu)
Univerza in fakulteta
Smer
Leto vpisa

3. Podatki o mentorju/mentorici in raziskovalnem področju iz
razpisa na katerega se kandidat prijavlja
Priimek in ime mentorja

Raziskovalno področje

Kraj in datum:___________________
Podpis kandidata/kandidatke:
Izpolni Zavod za gradbeništvo Slovenije:
Datum prejema prijave: ________________________
Prijava je pravočasna:
DA
NE
Prijava je popolna:
DA
NE

Obrazec – IZJAVA št. 1

I Z J A V A št. 1
(samo za kandidate, ki na dan prijave na razpis še niso magistrirali ali še nimajo odločbe o priznavanju
tujega izobraževanja)

Podpisani/a
_______________________________________________________
kandidat/ka za mladega raziskovalca izjavljam, da:

kot



bom magistriral/a in predložil/a potrdilo o opravljenem magisteriju s prilogo k
magisteriju do vključno 15. 9.2020;



bom predložil/a odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja do
vključno 15.9.2020.

ali

____________________
_____________________________________
(kraj in datum)

(podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca)

Obrazec – IZJAVA št. 2

I Z J A V A št. 2

Podpisani/a _______________________________________________________ kot kandidat/ka za
mladega raziskovalca izjavljam, da se moji osebni podatki, navedeni v prijavi na Javni razpis za
kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020, ki ga je objavil Zavod za gradbeništvo Slovenije, lahko
uporabljajo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, s
spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 79/17).

________
(kraj in datum)

_________________________________________
(podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca)

Obrazec – IZJAVA št.3

I Z J A V A št. 3

Podpisani/a________________________________________________________kot
kandidat/ka za mladega raziskovalca izjavljam, da do sedaj še nisem bil/bila financiran/a v
programu mladih raziskovalcev.

_____________
(kraj in datum)

_____________________________________
(podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca)

