OCENJEVALNI LIST
kandidata* za mentorja mlademu raziskovalcu
Ocenjevalni list upošteva pogoje, kriterije in merila za izbor mentorjev iz Pravilnika o
usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 12/05). Ocenjevalnemu listu morajo biti priložene priloge: prijavni obrazec, seznam
projektov, odobrenih v obdobju zadnjih 5 let, v katerih je kandidat za mentorja vodja ali
koordinator projekta in jih ni financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije oziroma ministrstvo, pristojno za znanost, seznam mladih raziskovalcev zaposlenih
izven raziskovalne organizacije in podatki o številu citatov.
Priimek in ime kandidata za mentorja _________________________
(šifra in letnica rojstva)
Raziskovalno področje
(šifra in naziv)

_________________________

Raziskovalna organizacija
(šifra in naziv)

_________________________

Da se postopek ocenjevanja posameznega kandidata za mentorja lahko prične, je potrebno
pridobiti pritrdilne odgovore na vsa vprašanja v poglavju POGOJI.

I. POGOJI
A

da / ne
IZPOLNJEVANJE POGOJEV
1. Delovno razmerje
- kandidat je v delovnem razmerju v zgoraj navedeni
raziskovalni organizaciji
2. Pogoji za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta
Citat: ……
- kandidat izpolnjuje pogoje za vodjo: ima doktorat
znanosti in najmanj en objavljen znanstveni članek v
mednarodni znanstveni reviji v zadnjih 5 letih
3. Sodelovanje v raziskovalnem programu ali
raziskovalno- razvojnem projektu
- kandidat sodeluje v raziskovalnem programu oziroma
raziskovalnem projektu, ki ga sofinancira agencija
4. Usposabljanje mladih raziskovalcev
- kandidat usposablja
mlada raziskovalca
- kandidat, v času ocenjevanja, usposablja manj kot tri
mlade raziskovalce. Upoštevajo se: mladi raziskovalci v
financiranju; mladi raziskovalci, ki jim status miruje;
mladi raziskovalci, ki še niso uspešno zaključili
programa usposabljanja - slednje se upošteva še dve
leti
po,
s
pogodbo,
zahtevanem
zaključku
usposabljanja
V poglavju POGOJI vse rubrike izpolni Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS).
_______________________
* Izraz kandidat je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške

Obrazec: ARRS-MR/OL-03/2005
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II. MERILA
- skladno s 30. členom
Pravilnika o (so)financiranju
temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih
projektov
Št.točk

A
1. Objavljeni znanstveni članki v zadnjih 5 letih
- znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI
Expanded, s faktorjem vpliva:
- znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SSCI s
faktorjem vpliva:
- znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira A&HCI:
- znanstveni članek v reviji, ki je ne indeksirajo baze ISI,
indeksira pa jo mednarodna bibliografska baza,
specializirana za ustrezno vedo ali področje:
- znanstveni članek v drugih slovenskih znanstvenih
revijah iz seznama agencije
2. Znanstvena knjiga
- knjiga, izdana pri mednarodni (znanstveni) založbi,
- knjiga, izdana pri nacionalni (znanstveni) založbi,
- knjiga izdana pri drugih založbah
- poglavje ali članek v znanstveni knjigi
3. Znanstvena odmevnost objavljenih del (citati)
- v obdobju zadnjih petih let so bili znanstveni članki
kandidata, iz 1. točke meril, citirani (brez avtocitatov)
** ………………

…………………
Skupaj:

Točke koordinatorja:

……………

……………………………

Vsak citat se točkuje z 1 točko.
K skupnemu številu točk nacionalni koordinator lahko razdeli dodatnih 100 točk po svoji
presoji (pri tem upošteva npr.: izjemno kakovost kandidata in pomen področja za znanost v
Sloveniji in za razvoj Slovenije, pregledne znanstvene članke, izjemno citiranost
posameznega članka oziroma objavo izjemnega članka v reviji z visokim faktorjem vpliva,
odmevnost znanstvenih del na področju humanistike).

__________________
**
-

Napišite število citatov za obdobje zadnjih petih let (2000-2004) za članke, ki so bili objavljeni v zadnjih
petih letih. Vsak tak citat se točkuje z 1 točko.
Lahko napišete tudi število citatov za obdobje zadnjih petih let za vse objavljene članke, vendar se ti citati
ne točkujejo, pač pa jih pri svoji oceni lahko uporabi koordinator.
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B

Št. točk
1. Povezanost raziskovalnega dela z uporabniki
- kandidat je vodja ali koordinator projekta, odobrenega
v zadnjih 5 letih:
▪ aplikativnega projekta, v obsegu
FTE letno
▪ mednarodnega projekta, v obsegu
FTE letno
▪ industrijskega projekta, v obsegu
FTE letno
▪ razvojno-aplikativnega projekta,v obsegu
FTE letno
▪ CRP
v obsegu
FTE letno

Odobren projekt v obsegu 1 FTE letno se točkuje s 50 točkami.
Maksimalno število točk ne sme preseči dvakratnika točk pod 1. in 2. v poglavju A.
Točke koordinatorja/predsednika vede

……………/………………

K skupnemu številu točk lahko nacionalni koordinator, upoštevaje celotno bazo COBISS,
dodatno razdeli 100 točk po svoji presoji in pri tem upošteva npr.: da ima kandidat podeljen
patent oziroma prodane patentne pravice v zadnjih 10 letih; da je sodeloval v zadnjih 5 letih
pri razvojnem in strokovnem delu v podporo znanstvenemu raziskovanju (baze podatkov,
indikatorji, specializirani tezavri, slovarji, leksikoni); da ima objavljena strokovna dela v
zadnjih 5 letih; da je sodeloval pri izdelavi ekspertiz, da je povezan s pedagoškim procesom,
da ima pregledne članke v slovenskem jeziku, da je prispeval k promociji znanosti.
Nacionalni koordinator naj upošteva tudi prenos znanja in pomen razvojnega in strokovnega
dela kandidata, razvoj sistemskih, normativnih, programskih, metodoloških in organizacijskih
rešitev za potrebe družbenih podsistemov.

C

KAKOVOST PROGRAMSKE SKUPINE V KATERI
SODELUJE KANDIDAT ZA MENTORJA

Št. točk
…………………

Predsednik vede, na osnovi analize letnih poročil programov za leto 2004, dodeli 20 ali 0
točk za kakovost programske skupine s tem, da upošteva kazalce raziskovalne in razvojne
uspešnosti skupine v obdobju zadnjih 5 let in uspešno raziskovalno in/ali razvojno
sodelovanje z drugimi raziskovalnimi in uporabniškimi organizacijami.

D

Število MR/št. točk
1. Odobreno število mladih raziskovalcev v obdobju
zadnjih 10 let
- kandidatu za mentorja je bilo v zadnjih 10 letih
odobreno število mladih raziskovalcev
2. Število uspešno zaključenih usposabljanj v obdobju
zadnjih 10 let
- z magisterijem
- z doktoratom
3. Število neuspešno zaključenih usposabljanj v
obdobju zadnjih 10 let
mladih raziskovalcev
4. Število zaposlenih mladih raziskovalcev izven
raziskovalne organizacije v obdobju zadnjih 10 let
mladih raziskovalcev
Skupaj:
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Vsak uspešno zaključen magisterij se točkuje z 2 točkama, vsak uspešno zaključen doktorat
se točkuje s 4 točkami.
Vsako neuspešno zaključeno usposabljanje se točkuje s 4 negativnimi točkami.
Vsak zaposleni mladi raziskovalec izven raziskovalne organizacije se točkuje z 10 točkami.
Število mladih raziskovalcev in ustrezno število točk vpiše ARRS.

Podpis nacionalnega koordinatorja

____________________________

V _______________, dne_______
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