PRIJAVNI OBRAZEC (OBRAZEC – MR-2015)
1. PODATKI O KANDIDATU/KANDIDATKI ZA MLADEGA RAZISKOVALCA
Ime:
Priimek:
EMŠO:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Državljanstvo:
Stalni naslov:
Začasni naslov:
Naslov za vročanje:
GSM:
Elektronski naslov (piši čitljivo):
2. IZOBRAZBA
2a Izpolnijo kandidati, ki so (bodo) izobrazbo dosegli po študijskem programu sprejemtem v
Republiki Slovejiji pred 11. junijem 2004 – STARI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Univerza:
Fakulteta:
Strokovni naslov – poklic:
(ki ste ga ali ga boste pridobili: npr. univ. dipl. fiz.)
Datum diplomiranja:
(datum vpišejo kandidati, ki so že diplomirali)
2b Izpolnijo kandidati, ki so (bodo izobrazbo dosegli po magistrskem študijskem programu sprejetem
v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004 – NOVI (BOLONJSKI) ŠTUDIJSKI PROGRAM
Univerza:
Fakulteta:
Strokovni naslov – poklic:
(ki ste ga ali ga boste pridobili: npr. mag. fiz.)
Datum diplomiranja:
(datum vpišejo kandidati, ki so že diplomirali)
2c Izpolnijo kandidati, ki imajo magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v
Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004
Univerza:
Fakulteta:
Datum zaključka podiplomskega študija:
(datum vpišejo kandidati, ki so že pridobili naziv. mag. znanosti)
3. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
3a Izpolnijo kandidati, ki so že vpisani na podiplomski študij

Univerza:
Fakulteta:
V 1. letnik prvič vpisan v študijskem letu: ________
V študijskem letu 2015/2016 se namerava vpisati v _____ letnik
3b Izpolnijo kandidati, ki se nameravajo v študijskem letu 2015/16 PRVIČ vpisati na podiplomski
študij
Univerza (predvidena):
Fakulteta (predvidena):
V študijskem letu 2015/16 se nameravam vpisati v _____ letnik

4. PODATKI O MENTORICI/MENTORJU IN RAZISKOVALNEM PODROČJU
Ime in priimek mentorja
Raziskovalno področje

Kraj in datum:___________________

Podpis kandidata/kandidatke: ______________________________

5. Izpolni Zavod za gradbeništvo Slovenije
Datum prejema prijave:

Prijava je pravočasna:

DA

NE

Prijava je popolna:

DA

NE

Številka pogodbe ARRS

Trajanje financiranja oz. zaposlitve

Razporeditev na delovno mesto

Obrazec – IZJAVA št. 1

I Z J A V A št. 1
(samo za kandidate za mladega raziskovalca, ki na dan prijave na razpis še niso diplomirali oz.
magistrirali ali nimajo odločbe visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen
izobraževanja v Republiki Sloveniji)

Podpisani/a __________________________________________ kot kandidat/ka za mladega
raziskovalca izjavljam, da bom diplomiral/a oz. magistrirala oz. predložil/a odločbo
visokošolskega zavoda o priznanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki
Sloveniji skupaj s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija
Dokazila bom zavodu predložil/a najkasneje do 15.9.2015.

____________________
_____________________________________
(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 2015, ki ga je objavil Zavod za gradbeništvo Slovenije, lahko
uporabljajo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

________
(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/a financiran/a v
programu mladih raziskovalcev.

_____________
(kraj in datum)

_____________________________________
(podpis kandidata/ke za mladega raziskovalca)

POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST
KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA/RAZISKOVALKO (MR)
1. Raziskovalna organizacija:
2. Ime in priimek mentorja:
3. Ime in priimek nadidata za MR:
4. Področje znanosti iz šifranta ARRS:

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

I. Izpolnjevanje pogojev kandidata za MR (obkrožite)
1. Ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2. stopnje ustrezne smeri, doseženo po
magistrskem študijskem programu in izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij, ima
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez dipolome) najmanj 8,001
2. Nima diplome – opravljenih ima najmanj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem
študiju 2
3. Od zagovora diplome (magisterija) ni minilo več kot 5 let, pri čemer se pet letno obdobje
računa do 30.9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore
agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje
od zagovora diplome oz. magisterijia podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto. 3
4. Kandidat/ka je že bil/a financiran/a v programu mladih raziskovalcev, pa je pogodbo
predčasno prekinil/a ali programa usposabljanja ni izpolnil/a v pogodbenem roku

Kandidat v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

II. Ocena kandidata za mladega raziskovalca (ocenjuje mentor)
1. Povprečna ocena univerzitetnega študija ali dodiplomskega študija (1.+ 2. stopnje
bolonjskega študijskega programa) (na 2 decimalki natančno, npr. 8,32)
2. Že ima naziv magistra/ice znanosti (1,00 točka)
3. Je vpisan/a na podiplomski študij za pridobitev doktorskega naziva (0,50 točke)
4. Je prejel/a univerzitetno Prešernovo nagrado (1,00 točka)
5. Je prejel/a drugo nagrado4 (0,50 točke)
6. Ima objavljene znanstvene članke za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo)5
(1,00 točka)
7. Sodelovanje pri raziskovalnem delu (do največ 3,00 točke)
Skupna ocena

Mentor: ________________________
Vodja odseka/laboratorija/oddelka:

V. d. direktorja:

_____________________________

prof. dr. Andraž Legat

Datum: _______________________

Datum: _______________________
žig

1

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali
ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem
2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik
podiplomskega študija. Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega ozizoma magistrskega
študija v Republiki Sloveniji, mentor pripravi pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem
ocenjevanja, ki se izvaja na visokošoskih zavodih v Republiki Sloveniji.
2

Pred sklenitvijo pogodbe mora kandidat/ka diplomirati in doseči povprečno oceno vseh izpitov in vaj najmanj
8,00.
3

Če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost,
že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za
vsak vpisani letnik doda eno leto. Če je kandidat za mladega rziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer
se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let.
Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
4

Kot druga nagrada se po presoji mentorja lahko upošteva na primer Prešernova in druga nagrada članice,
strokovnih društev in podobno.
5

Pri soavtorstvu se sorazmerni del izračuna tako, da se 1 točka deli s številom soavtorjev.

