
 
Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011  

(Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010)  
 

PRIJAVNA VLOGA  
 

A. PODATKI O PRIJAVITELJU  
 

1. Prijavitelj - raziskovalec  
 

 

2. Raziskovalna organizacija (RO) 1 
 

 

 

3. Kontaktna oseba za administrativna vprašanja v zvezi s projektom  
 

 

4. Raziskovalna skupina 2 
 

 

 

5. Tuji raziskovalec  
 

 

 

 

6. Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
 

 

7. Raziskovalno področje po šifrantu FRASCATI  

Oznaka prijave:  

Šifra

Ime in priimek

Šifra   Izberi

Naziv

Ime in priimek

E-naslov

Šifra   Izberi

Naziv  

Ime in priimek

Akademski ali 
znanstveni naziv

E-naslov

Osebna spletna stran

Leto, v katerem je dosegel doktorat oziroma svojo najvišjo izobrazbo 

Naziv in naslov raziskovalne/visokošolske organizacije, kjer je zaposlen 

Šifra   Izberi

- Veda   

- Področje   
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Vzorec



 

 

8. Raziskovalno področje po šifrantu Evropske unije CERIF - šifra in naziv  
 

 

9. Družbeno-ekonomski cilji  
 

 

10. Vrsta raziskave  
 

 

B. PODATKI O TUJEM RAZISKOVALCU  
 

11. Navedite prestižne nagrade, ki jih je tuji raziskovalec prejel 3 
 

 

 

12. Navedite članstvo v uglednih akademijah znanosti in umetnosti 4 
 

 

Šifra   Izberi

Naziv  

Šifra   Izberi

Naziv  

Šifra   Izberi

Naziv  

temeljna  

aplikativna 

nmlkji

nmlkj
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13. Navedite, ali je tuji raziskovalec  
 

 

14. Navedite naslednje podatke za tujega raziskovalca  
 

 

15. Tri najpomembnejša oz. najbolj citirana znanstvena dela tujega raziskovalca, nastala v 
zadnjih desetih letih 7  
 

redni profesor  

profesor Emeritus  
 

nmlkj

nmlkj
Briši

Prosim navedite podatke: 5 

glavni urednik (Editor in chief) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji 
četrtini revij s področja tematike oziroma znanstveni urednik knjižne serije pri uveljavljeni 
mednarodni založbi;  
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije 
s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma član uredniškega odbora 
knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi;  
glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne 
znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali 
druga mednarodna humanistična bibliografska baza;  
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije 
z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna 
humanistična bibliografska baza podatkov.  

 
Prosim navedite podatke: 6 

Znanstveno delo Faktor vpliva Št. citatov Vir oz. obrazložitev za 
humanistiko
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16. Navedite število citatov tujega raziskovalca za objave v zadnjih desetih letih 8 
 

 

 

17. Navedite, ali je tuji raziskovalec naveden med citacijskimi klasiki po ISI 9 
 

 

 

18. Navedite, ali ima tuji raziskovalec skupne znanstvene objave z nobelovim nagrajencem 
oziroma s prejemniki drugih prestižnih nagrad  
 

 

 

19. Navedite, ali ima tuji raziskovalec znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je 
višji od 15, ali objave v prvih dveh revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju web of 
science oz. za humanistiko v najboljših humanističnih revijah 10  
 

 

20. Navedite (so)avtorstvo znanstvene knjige pri uveljavljeni mednarodni založbi  
 

 

21. Navedite število člankov, ki jih ima tuji raziskovalec objavljenih v SCI revijah, SSCI 
revijah, v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska 
baza podatkov in druga mednarodna bibliografska baza podatkov za humanistiko  
 

 

22. Življenjepis (CV) tujega raziskovalca 
 

Število citatov

Vir  

DA 

NE 

nmlkj

nmlkji

Znanstveno delo
Nobelov nagrajenec, leto in področje 

nagrade

Znanstveno delo
Nagrajenec druge prestižne 

nagrade Ime in opis

Revija Faktor vpliva Znanstveno delo

Avtor Naslov knjige
Naslov, spletna stran 
mednarodne založbe

Število člankov Vir podatkov (baza in spletna stran)

 [Font]  [Size]
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23. Navedite tri posebne znanstvene, strokovne in/ali strokovne dosežke tujega 
raziskovalca  
 

 

C. PROGRAM SODELOVANJA S TUJIM RAZISKOVALCEM 
 

24. Navedba drugih slovenskih raziskovalcev, s katerim(i) bo tuji raziskovalec sodeloval pri 
raziskavah  
 

 

25. Navedba revij s faktorjem vpliva, v kateri bo predvidoma dosežena objava skupnih 
rezultatov s slovenskimi raziskovalci 11 
 

 

 
CV v prilogi 
 

Posebni dosežek Leto dosežka

Šifra raziskovalca Ime in priimek
Doktorski 
študent  

... X

... X

... X

Naziv revije Faktor vpliva
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26. Predstavitev programa sodelovanja tujega raziskovalca 12 

 

 

 
 

D. IZJAVE PRIJAVITELJA  
 
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da:  

� sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega poziva, na katerega se prijavljam/o in z vsebino 
vseh listin navedenih v objavljenem pozivu, 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 in popolni;  
� se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega poziva v skladu z 

zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS;  
� tuji raziskovalec v zadnjih štirih letih ni bil izbran na javnem razpisu za (so)financiranje 

uveljavljenih raziskovalcev iz tujine;  
� raziskovalna skupina iz 4. točke tega razpisa v zadnjih štirih letih ni bila izbrana kot gostiteljica 

tujega raziskovalca na javnem razpisu za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine;  
� tuji raziskovalec soglaša s kandidaturo na ta javni razpis.  

 
Podpis prijavitelja:  
 

 

 

 

 [Font]  [Size]

in/ali

zastopnik oz. pooblaščena oseba raziskovalec - prijavitelj 

ŽIG

Kraj in datum:   
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1 Navedite raziskovalno organizacijo, na kateri bo potekalo delo tujega raziskovalca. Nazaj 
 
2 Tuji raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na ozemlju republike 
Slovenije brez prekinitve vsaj tri mesece. (21. člen Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine). 
Nazaj 
 
3 Za vsako nagrado obvezno navedite (sicer navedbe ne upoštevamo): Naziv nagrade, njena spletna stran; katera 
inštitucija jo podeljuje; koliko takšnih nagrad letno podeljuje; nagradni sklad; znesek, ki ga je prejemnik prejel; spletna 
stran podelitve, če obstaja. Nazaj 
 
4 Za vsako članstvo obvezno navedite (sicer navedbe ne upoštevamo): Naziv akademije, njena spletna stran; število 
članov; kriteriji za vstop v akademijo; spletna stran včlanitve, če obstaja; članarina, če obstaja; nekaj 
najpomembnejših članov. Nazaj 
 
5 V obeh primerih obvezno navedite (sicer navedbe ne upoštevamo): naziv univerze, njena spletna stran; kratka 
predstavitev univerze, njen globalni in lokalni pomen, njen položaj na lestvici univerz http://www.arwu.org; predmet(i), 
ki jih tuji raziskovalec na univerzi vodi. Nazaj 
 
6 V vsakem od štirih primerov obvezno navedite (sicer navedbe ne upoštevamo): naziv revije, založbe, njeno spletna 
stran; kratko predstavitev revije, njen globalni pomen, število izdaj na leto; faktor vpliva, če obstaja; pozicijo revije 
glede na revije s področja tematike. Nazaj 
 
7 Pri humanistiki se upošteva odmevnost in način odmevnosti del uveljavljenega raziskovalca iz tujine, ki jih posebej 
navede prijavitelj. Prijavitelj poda obrazložitev odmevnosti in načina odmevnosti del uveljavljenega raziskovalca iz 
tujine. Pri ostalih vedah navedite naslove treh najbolj citiranih znanstvenih del, nastalih v zadnjih 10 letih, število 
citatov, ki jih ima delo brez avtocitatov in vir informacije o citatih. Nazaj 
 
8 Navedite število vseh (čistih) citatov, brez avtocitatov, za znanstvene objave, nastale v zadnjih 10 letih. Nazaj 
 
9 Http://isihighlycited.com/ Nazaj 
 
10 Če ima tuji raziskovalec znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 15 ali objave v prvih dveh 
revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju po Web of Science oz. za humanistiko v najboljših humanističnih 
revijah. Navedite v katerih revijah in katera dela. Nazaj 
 
11 Naj bistveno ne presega največjega faktorja vpliva, ki ga je tuji raziskovalec do sedaj dosegel. Nazaj 
 
12 Kratka predstavitev programa sodelovanja tujega raziskovalca naj temelji na možnosti izpolnitve pogojev iz 21. 
člena Pravilnika o sofinanciranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine vključno z vsaj dvema predavanjema. Obseg: 
Največ pol strani, pisava : Times New Roman, velikost: 11, enojni razmik. Nazaj 
 
 
Obrazec: ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 v1.00  

Oznaka prijave:
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