Dan ARRS 2018: Podpiramo odličnost
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja

23. oktober 2018
Grand Hotel Union, Ljubljana
Preliminarni program

Program Dneva ARRS 2018 tvorijo štirje sklopi:

I.

Sklop: Delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(vzporedne delavnice)
(od 10:00 do 12.30)

II.

Sklop: Plenarna seja »Vloga in izzivi financerjev znanosti v Evropskem
raziskovalnem prostoru (ERA)« in spremljevalne dejavnosti
(od 12:30 do 14:15 z nadaljevanjem za goste)

III.

Sklop: Možnosti in priložnosti za mlade in Odlični v znanosti 2018, najvidnejši
raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji
(14:15 do17:45)

IV.

Slavnostni sprejem nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev
Slavnostni govornik: Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
(18:00 do 19:00)
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10:00 – 10:30

Registracija za dopoldanski del

Preddverje

10:30 – 10:45
Unionska dvorana

10:45 – 12:00

Bela in Steklena
dvorana

12:00 – 12:30
Preddverje

Pozdravni nagovor
Direktor ARRS
Vzporedni delavnici – Mehanizmi financiranja in njihovi izvedbeni vidiki za
raziskovalke in raziskovalce

Delavnica: Razpoložljivi
mehanizmi financiranja
glede na stopnjo
raziskovalne kariere

Delavnica o namenski
porabi sredstev in
poročanju

Odmor za kavo
Udeleženci se zberejo v Unionski dvorani

Plenarni del: Vloga in izzivi financerjev znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA)
Unionska dvorana

12:30 – 12:45

12:45 – 13:00

13:00 – 14:15

Pozdravni nagovori
 József Györkös, direktor ARRS
 Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Drugi visoki gostje (čakamo potrditve).
Znanstveni navdih: predavanje z naslovom Odlična znanost
Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta
Panelna razprava: Kakšne so potrebe znanosti v Evropi in kako lahko nacionalne
agencije za financiranje raziskovalne dejavnosti k temu prispevajo?
Uvodno predavanje: Marc Schiltz, predsednik združenja Science Europe in izvršni
direktor Nacionalnega sklada za znanost (Luxembourg National Research Fund, FNR)
Sodelujoči v razpravi:
 Marc Schiltz, predsednik združenja Science Europe in izvršni direktor
Nacionalnega sklada za znanost (Luxembourg National Research Fund,
FNR)
 Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Marko Topič, predsednik Znanstvenega sveta ARRS
 Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta

14:15 – 14:45

Iztočnice in povezovanje: József Györkös, direktor ARRS
Odmor

Preddverje
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Vzporedno (20’)

Izjave za medije

Popoldanski del: Možnosti in priložnosti za mlade raziskovalce
14:15 – 14:45

Registracija za popoldanski del

Preddverje

14:45 – 15:00

Dobrodošlica in uvodni pozdrav

Unionska dvorana

15:00 – 15:30
Unionska dvorana

15:30 – 15:45
Preddverje

15:45 – 17:45
Vzporedne
predstavitve

Bela in Steklena
dvorana

17:45
Preddverje

18:00 – 19:00
Unionska dvorana

19:00

Delavnica – »Iz prve roke: kako začeti kot mlada raziskovalka oz. raziskovalec?«
Društvo Mlada akademija
Kratek odmor s kavo
Udeleženci si izberejo predstavitev Odlični v znanosti
Odlični v znanosti 2018: Najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji

Odlični v znanosti
Naravoslovje in
tehnika

Odlični v znanosti
Medicina in
biotehnika

Odlični v znanosti
Družboslovje in
humanistika

Zaključek in kratek odmor
Nova generacija mladih raziskovalcev in njihovi mentorji se napotijo proti Veliki

unionski dvorani
Slavnostni sprejem nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev
Slavnostni govornik: Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
Pogostitev

Preddverje

Medijski partner
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