Oznaka prijave:
Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018
pilotni razpis za MR+
(Uradni list RS, št. 71/2018, z dne 9. 11. 2018)

PRIJAVNA VLOGA
1.Kandidat za mentorja1
Šifra

c
e
r

Ime in priimek

2.Izvajalka usposabljanja - raziskovalna organizacija (RO)2
Šifra
Naziv
Organizacijska enota raziskovalne organizacije

Izberi

Šifra
Naziv

o
z
V

3.Kontaktna oseba3
Ime in priimek
E-naslov
Telefon

4.Raziskovalno področje po šifrantu ARRS
Šifra

- Veda

- Področje

Izberi

- Podpodročje

Področje raziskav in razvoja - FORD
Šifra

Izberi

- Veda

- Področje

5.Raziskovalno področje po šifrantu Evropske unije CERIF
Izberi

Šifra
Naziv

6.Navedba največ dveh raziskovalcev, za katera prijavitelj ne želi, da obravnavata
njegovo prijavno vlogo
Ime in priimek

Ime ustanove zaposlitve

B. ZNANSTVENA KAKOVOST KANDIDATA ZA MENTORJA IN PREDSTAVITEV
VSEBINE
7.Kratka predstavitev kandidata za mentorja - življenjepis4
Kratko predstavitev kandidata za mentorja pripnete v obliki datoteke v formatu pdf.
8.Najpomembnejši znanstveni dosežki kandidata za mentorja v zadnjih petih letih (2013 datum zaključka javnega razpisa)5

c
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r

Znanstveni dosežek
COBISS ID
Naslov

...

SLO
ANG

Opis

SLO
ANG

Objavljeno v

Izberi

Tipologija
Obrazložitev
COBISS ID

...

o
z
V

Naslov

SLO

ANG

Opis

Izbriši dosežek

SLO

ANG

Objavljeno v
Tipologija

Obrazložitev

Dodaj novo vrstico

X

Izbriši dosežek

Izberi

X

9.Najpomembnejši strokovni oz. družbenoekonomsko in kulturno relevantni rezultati
kandidata za mentorja v zadnjih petih letih (2013 - datum zaključka javnega razpisa)6
Družbeno-ekonomsko relevantni dosežki
COBISS ID
Naslov

...

Izbriši dosežek

SLO

ANG

Opis

SLO

ANG

Šifra

Izberi

X

Izberi

X

Objavljeno v
Tipologija

COBISS ID
Naslov

...

Izbriši dosežek

SLO
ANG

Opis

SLO
ANG

Šifra

Izberi

X

Izberi

X

Objavljeno v
Tipologija

Dodaj novo vrstico

10.Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja citiranosti7

11.Obdobje v katerem kandidat za mentorja ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti
oziroma je bil dalj časa odsoten v zadnjih petih letih (2013-2017)8

c
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r

12.Kratka vsebinska predstavitev raziskovalne tematike, na kateri bo potekalo
usposabljanje mladega raziskovalca (vključitev v raziskovalno dejavnost
(projekt/program), metode dela, ključni cilji)9

o
z
V

13.Terminski plan aktivnosti mladega raziskovalca (po letih)10

C. IZJAVE PRIJAVITELJA

14.Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da:

kandidat za mentorja izpolnjuje pogoje za mentorja, ki so določeni v Javnem razpisu za izbor
mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/2018);
sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljam/o in z vsebino
vseh listin navedenih v objavljenem razpisu, se z njimi strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o;
so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu v
pisni obliki;
so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam/o, resnični;
sem/smo seznanjen/i s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega razpisa, v skladu z
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS;
bodo v sistema COBISS in SICRIS do zaključka javnega razpisa vpisani vsi bibliografski podatki
kandidata za mentorja.
potrjujemo zgoraj navedene izjave

15.Glede na predpisane pogoje javnega razpisa izjavljamo, da:
je kandidat za mentorja član programske oz. projektne skupine pri RO prijaviteljici,
smo posredovali vlogo za vključitev kandidata za mentorja v programsko oz. projektno
skupino.

Podpisi:
zastopnik prijavitelja:

in

kandidat za mentorja:

ŽIG
Datum:
Oznaka prijave:
1

c
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r

Izraz kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot
nevtralen za ženske in moške. Nazaj
2

Navedite raziskovalno organizacijo, na kateri bo potekalo usposabljanje. Nazaj

3

Obseg: največ 50 znakov vključno s presledki. Nazaj

4

V alineah izpostaviti: izobrazbo, akademski ter raziskovalni naziv, zaposlitve, vodstvene funkcije in
sposobnosti, mentorstvo doktorskim študentom in mladim raziskovalcem, delo v strokovnih komisijah doma in v
tujini, nagrade ter kratek opis najpomembnejših raziskovalnih projektov (približno dve strani, velikost pisave
11). Nazaj
5

Navedite od tri do pet najpomembnejših znanstvenih dosežkov kandidata za mentorja v zadnjih petih letih
(2013-datum zaključka javnega razpisa). Znanstveni dosežek vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka –
sistem nato sam izpolni naslov objave, naziv, IF in srednjo vrednost revije, naziv FORD (FOS) področja ter
podatek, ali je dosežek uvrščen v A" in A'. Sistem sam ugotavlja skladnost področja objave oziroma dosežka s
področjem prijave iz točke 4. Če področje prijave ni skladno s področjem objave dosežka (na podlagi prevajalne
tabele), mora prijavitelj v posebnem polju pojasniti, kakšna je povezava med dosežkom in prijavo. Brez
obrazložitve, razen za vloge s področja humanističnih ved, program ne bo dovolil nadaljevanja izpolnjevanja
prijave. Nazaj
6

o
z
V

Navedite od tri do pet najpomembnejših strokovnih oz. družbenoekonomskih in kulturno relevantnih rezultatov
kandidata za mentorja v zadnjih petih letih (2013-datum zaključka javnega razpisa). Dosežek lahko vpišete z
izpolnitvijo COBISS kode in sistem nato sam izpolni naslov objave in druge ustrezne vrednosti. V primeru, da
dosežek še ni vpisan v COBISS, ga lahko neposredno vpišete v prijavni obrazec. Nazaj
7

Rubrika se izpolni le v primeru, da ima kandidat za mentorja v evidenci raziskovalcev kot prvo raziskovalno
področje navedeno področje v okviru humanistike oziroma d r u ž b o s l o v j a i n v s i s t e m u S I C R I S n e i z k a z u j e
citiranosti. Za družboslovje in humanistko lahko izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so določene v
podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz
podzakonskega predpisa, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih desetih
letih. Avtocitat se ne upošteva.
Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) in pri navedbi uporabite identično obliko
zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS.
Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela dokumentiran. Pred navedbo
uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite
enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti po metodologiji ARRS, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat
dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim
delom in citatom le-tega. Obseg: največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikost pisave
11). Nazaj
8

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija za mentorja namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša za čas
dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na
podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne
odsotnosti z dela. V primeru, da kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu v zadnjih petih letih ni bil zaposlen
v raziskovalni dejavnosti, vpišite zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni
dejavnosti. Navedite daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Obseg: največ 200 znakov vključno s presledki.
Nazaj
9

Obseg: največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

10

obseg: največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj
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