ARRS-RZR-POROCILO/2010
Zasebni raziskovalec/ka:
Naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana

Poročilo o delu
za obdobje od 1. 1. 2008 oziroma od vpisa v register do 31. 12. 2009
1. Opisno poročilo o raziskovalni in razvojni dejavnosti, iz katerega je razvidno, da
objavljena in dokumentirana raziskovalna in razvojna dela kažejo na kakovostno in
kontinuirano raziskovalno in razvojno dejavnost 1:
Točka mora zajeti vsebinski opis opravljenega raziskovalnega in razvojnega dela.
Navedite glavne raziskovalne in razvojne dosežke po Šifrantu raziskovalnih rezultatov in
učinkov (http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp točke od A do F), ki
ste jih dosegli v obdobju, za katerega posredujete poročilo. Pri vsakem dosežku opišite
teoretsko, metodološko ali uporabno oziroma razvojno vrednost vaših dosežkov na
posameznih področjih vašega dela ter navedite njihove morebitne potencialne aplikativne
učinke po Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkov (točka G na strani
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp).
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2. Bibliografija:
Izpis bibliografije iz COBISSa pod številko raziskovalca
in ga ne prilagate poročilu o delu.

bo pripravila agencija

Bibliografijo, ki ni navedena v sistemu COBISS pod vašo številko raziskovalca, navedite v
nadaljevanju. Za vsako enoto navedite: avtorji, naslov, vir objave in leto objave ter
razporeditev po tipologiji dokumentov za vodenje bibliografije (tipologija je objavljena na
spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf).
2a. Znanstvena dela izdana doma in v tujini, ki niso v sistemu COBISS pod vašo
številko raziskovalca, in ste v njih navedeni kot avtor:

2b. Strokovna dela izdana doma in v tujini, ki niso v sistemu COBISS pod vašo
številko raziskovalca, in ste v njih navedeni kot avtor:
Pod to točko navedite tudi zaključena in izvedena bibliografska dela.
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3. Dokazila o morebitnih nagradah ali podeljenih patentih oziroma inovacijah:
Če polja ne izpolnite, pomeni da niste prejeli nagrad in nimate podeljenih patentov
oziroma inovacij.
Poročilu prilagam naslednje priloge:
1.
2.

4. Druge raziskovalne in razvojne reference s kratkim opisom:
V kolikor so v prvi točki poročila navedeni rezultati doseženi kot posledica sklenjene
pogodbe, dogovora oz. naročilnice, potem opisa ni treba ponavljati v tej točki. Iz navedb
pa mora biti razvidna povezava z raziskovalnimi rezultati.
Ne navajajte pogodb, katerih podpisnik niste vi kot zasebni raziskovalec.
Navedbo spodnjih podatkov ponoviti za vsako pogodbo, dogovor, naročilnico oziroma
podlago za opravljanje dejavnosti:
Tip dogovora, oznaka in
naslov:
Podpisniki (naziv in
naslov poslovnega
subjekta ter ime in
priimek odgovorne
osebe):
Datum podpisa (dan,
mesec in leto):
Obdobje, za katero je
sklenjen dogovor:
Predmet:

Kratek opis nalog, ki ste
jih opravili kot zasebni
raziskovalec:
Vaši doseženi rezultati:
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Tip dogovora, oznaka in
naslov:
Podpisniki (naziv in
naslov poslovnega
subjekta ter ime in
priimek odgovorne
osebe):
Datum podpisa (dan,
mesec in leto):
Obdobje, za katero je
sklenjen dogovor:
Predmet:

Kratek opis nalog, ki ste
jih opravili kot zasebni
raziskovalec:
Vaši doseženi rezultati:

Tip dogovora, oznaka in
naslov:
Podpisniki (naziv in
naslov poslovnega
subjekta ter ime in
priimek odgovorne
osebe):
Datum podpisa (dan,
mesec in leto):
Obdobje, za katero je
sklenjen dogovor:
Predmet:

Kratek opis nalog, ki ste
jih opravili kot zasebni
raziskovalec:
Vaši doseženi rezultati:
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Tip dogovora, oznaka in
naslov:
Podpisniki (naziv in
naslov poslovnega
subjekta ter ime in
priimek odgovorne
osebe):
Datum podpisa (dan,
mesec in leto):
Obdobje, za katero je
sklenjen dogovor:
Predmet:

Kratek opis nalog, ki ste
jih opravili kot zasebni
raziskovalec:
Vaši doseženi rezultati:

Druga dela, ki ste jih opravili in jih niste navedli v predhodnih točkah2:
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5. Predvidene usmeritve (plan/program) za vaše delo za naslednji dve leti3:

Če ste posamezno polje v obrazcu pustili prazno, pomeni, da pod navedeno točko ne
poročate o doseženih rezultatih oziroma opravljenih nalogah.

Datum:

3

Podpis:
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