
ZAKLJUČNO POROČILO 
o usposabljanju mladega raziskovalca* 

 
 

1. OSNOVNI PODATKI               
 

Priimek in ime mladega raziskovalca:       šifra:       

Priimek in ime mentorja:       šifra:       

Šifra raziskovalne skupine:        

Izvajalec:       

Številka pogodbe:        

 
 
2. OPISNO POROČILO  
 

Prikaz poteka raziskovalnega dela in podiplomskega študija v zadnji fazi usposabljanja mladega 
raziskovalca. 

 
      

 
 

3. OCENA USPOSABLJANJA 
 

Ali ocenjujete, da je usposabljanje mladega raziskovalca potekalo uspešno in skladno s sprejetim 
programom (ustrezno označite)? 
 

 da    
 da; zagovora doktorata (magisterija) še ni 
 ne 

        
 Če ste označili »da« vas prosimo, da poročilu priložite potrdilo o opravljenem doktoratu (če se 

je usposabljanje  zaključilo z magisterijem, priložite ustrezno potrdilo). 
 
 Če ste označili »da; zagovor doktorata (magisterija) še ni« vas prosimo za opis vzrokov 

zamude pri zagovoru doktorata (magisterija) in napoved kdaj predvidoma bo mladi 
raziskovalec doktoriral (magistriral). 
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V skladu z 69. členom Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost agencija lahko podaljša 
pogodbeni rok za dokončanje programa usposabljanja za 3, izjemoma za 6 mesecev, ob 
priporočilu in zagotovitvi mentorja in mladega raziskovalca, da bo izostale obveznosti končal v 
tem času. 
 
Prosimo za podaljšanje pogodbenega roka za (ustrezno označite): 
   3 mesece 
   6 mesecev 

 
 Če ste označili »ne« vas prosimo za opis vzrokov neuspešnega usposabljanja in zakaj so se ti 

vzroki pojavili šele v zadnjem letu usposabljanja. 
 

      

 
 
4. ZAPOSLITEV MLADEGA RAZISKOVALCA 
 

Mladi raziskovalec se bo po končanem usposabljanju zaposlil v: 
 

 raziskovalni organizaciji, naziv:       

 gospodarski družbi, naziv:       

 drugo, naziv:       

 ostalo (podoktorsko usposabljanje v tujini, brezposeln):       
 
 
 
 

Podpis mentorja  Podpis in žig izvajalca 

             
 
 

Podpis mladega raziskovalca  Datum:       

        

 
 
Podpis vodje raziskovalne skupine 
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