Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021

Seznam izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem
v letu 2021
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2
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Kandidat za
mlajšega
mentorja
3
DA/NE

Za izbrane kandidate za mentorje s področja humanistike in družboslovja, ki ne izkazujejo citiranosti
v sistemu SICRIS (WoS, Scopus), je potrebno poslati dokazilo o izpolnjevanju pogoja o citiranosti za
vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta. Navedite znanstveno delo (katerega citat
boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16, v
nadaljevanju: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). 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, v
skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena pravilnika o kriterijih za vodjo projekta, 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.
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Izraz kandidat za mentorja je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške.
Rubrika se izpolni v primeru, da izbrani kandidat za mentorja ne sodeluje v raziskovalnem programu na matični
raziskovalni organizaciji raziskovalnega programa. Matična raziskovalna organizacija je tista, pri kateri je zaposlen
vodja raziskovalnega programa in je prvotno prijavila raziskovalni program ter vložila prijavo za dodelitev mentorskih
mest raziskovalnemu programu.
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Kandidat za mlajšega mentorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na poziv
poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega doktorata in največ petnajst let po letu zagovora diplome,
dosežene po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma od zagovora
diplome druge stopnje. Če je kandidat za mlajšega mentorja izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko
varstvo v trajanju več kot šest mesecev, se čas po letu zagovora doktorata oziroma čas po letu zagovora diplome,
dosežene po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma po letu zagovora
diplome druge stopnje, določen v tretjem odstavku tega člena, podaljša za eno leto.
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Obrazec: ARRS-MR-JP-Mentorji-2021
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Izjava:
Predstojnik matične RO s podpisom zagotavlja, da se s predlaganim izborom strinjajo vsi navedeni vodje
raziskovalnih programov in izbrani kandidati za mentorje.

Predstojnik matične RO:
Ime in priimek:

Podpis:

Žig matične RO
Datum:

Obrazec: ARRS-MR-JP-Mentorji-2021

