
P R I J A V N I   O B R A Z E C  
za kandidata* za mentorja 

 
1.    Raziskovalna organizacija 

• Naziv in šifra:       
     

Kandidata za mentorja prijavi raziskovalna organizacija, ki ima statusno obliko zavod. 
Kandidat za mentorja se lahko prijavi tudi sam. 

 
2.    Raziskovalna skupina (iz evidence raziskovalnih organizacij) 

       -   

• Naziv in šifra:       

Kandidat za mentorja mora biti v delovnem razmerju v raziskovalni skupini. 
 
3.    Kandidat za mentorja 

• Ime in priimek:       
• Šifra:        
• Raziskovalno področje:       

 
4.    Priloge                                   
Prijavnemu obrazcu obvezno priložite samostojne priloge: 

1. Seznam projektov, odobrenih v obdobju zadnjih 5 let, v katerih je kandidat za 
mentorja vodja ali koordinator projekta in jih ni financirala Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije oziroma ministrstvo, pristojno za znanost. 
Napišite: šifro, naslov projekta, v katero kategorijo sodi projekt (npr.: aplikativni, 
CRP,  mednarodni, industrijski, razvojni), odobrena sredstva projekta izražena v  
FTE/letno in čas trajanja projekta. 

2. Seznam mladih raziskovalcev, ki so se usposabljali pod mentorstvom kandidata in so v 
obdobju zadnjih 10 let zaključili usposabljanje in se zaposlili izven raziskovalne 
organizacije. (Napišite: šifro, priimek in ime mladega raziskovalca, naziv 
organizacije, kjer je trenutno zaposlen). 

3. Podatke o številu citatov (brez avtocitatov) za obdobje zadnjih 5 let**. 
 

Agencija bo podatke o številu znanstvenih člankov pridobila iz COBISSA, zato vas 
opozarjamo, da jih pravočasno ažurirate. 

 
 

V         , dne        Podpis predlagatelja:        
 

   Podpis mentorja:        
 

 Izpolni agencija: 
Zaporedna št. prijave:      _____________  

 Datum prejema prijave:   _____________ 

                                            
* Izraz kandidat je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in moške 
** -  Napišite število citatov za obdobje zadnjih petih let (2000-2004) za članke, ki so bili objavljeni v zadnjih petih letih. Vsak tak citat se 

točkuje z 1 točko. 
   -  Lahko napišete tudi število citatov za obdobje zadnjih petih let za vse objavljene članke, vendar se ti citati ne točkujejo, pač pa jih pri 

svoji oceni lahko  uporabi koordinator. 
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