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Javna agencJa za raziskovalno deJavnost republike sloveniJe
v sodelovanju s 

slovensko akademiJo znanosti in umetnosti
in 

ministrstvom za izobraževanJe, znanost in šport
pripravlja 

slavnostni dogodek  
ob  obeležitvi 30. obletnice delovanja  
programa mladih raziskovalcev – mr30

slavnostni dogodek bo potekal pod častnim pokrovitelJstvom  
predsednika republike sloveniJe boruta pahorJa.

Velika dvorana SAZU, 20. 10. 2016 ob 10:00

10:00 Uvodne besede in pozdrav udeležencem 
akad. prof. dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

Program Mladi raziskovalci – pregled in izzivi po tridesetih letih  
prof. dr. József Györkös, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

10:15 Izkušnje mentorjev in nekoč mladih raziskovalcev (vodena razprava):
•	prof. dr. Matej Brešar, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in  

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, izredni član SAZU

•	prof. dr. Mirjana Ule, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

•	prof. dr. Franci Gabrovšek, Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU, izredni član SAZU

•	prof. dr. Mihaela Koletnik, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in članica Znanstvenega sveta ARRS 

10:40 Pogled mladih, pogled naprej  
Urška Slapšak, predsednica Društva mladih raziskovalcev Slovenije 

10:45 Pomen programa Mladi raziskovalci v luči strateških usmeritev na področju znanosti  
prof. dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Slavnostna podelitev priznanja snovalcem ideje programa mladih raziskovalcev
Priznanje bo v imenu sodelujočih prevzel prof. dr. Boris Frlec, takratni podpredsednik republiškega izvršnega sveta

11:00 Kratek odmor
11:15 MR+: idejni prispevki k nadgradnji programa mladih raziskovalcev 

prof. dr. Marko Topič, predsednik Znanstvenega sveta ARRS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Evropske sheme financiranja MR in sheme v drugih članicah
prof. dr. Mitjan Kalin, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

Priporočila delovne skupine MR+ 
prof. dr. Dragan Mihailović, vodja delovne skupine MR+, Institut Jožef Stefan

Razprava:
•	prof. dr. Marko Topič, predsednik Znanstvenega sveta ARRS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

•	prof. dr. Dragan Mihailović, vodja delovne skupine MR+, Institut Jožef Stefan

•	prof. dr. Mitjan Kalin, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

•	prof. dr. József Györkös, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

13:00 Zaključek


