PRIJA V N A V LO G A

Oznaka prijave:
Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem
za leto 2012 - razpis v letu 2011
(Uradni list RS, št. 30/11 z dne 22.04.2011)

PRIJAVNA VLOGA
A. SPLOŠNI PODATKI
1. Kandidat za mentorja1

Ime in priimek

ec

Šifra

2. Izvajalka usposabljanja - raziskovalna organizacija (RO)2
Šifra
Naziv

Ime in priimek
E-naslov
Telefon

or

3. Kontaktna oseba3

Izberi

4. Raziskovalno področje, v katerem bo potekalo izvajanje usposabljanja mladega
raziskovalca po šifrantu ARRS4
Izberi

Vz

Šifra
- Veda

- Področje

- Podpodročje

B. ZNANSTVENA KAKOVOST KANDIDATA ZA MENTORJA IN PREDSTAVITEV
VSEBINE
5. Kratka predstavitev kandidata za mentorja - življenjepis5

6. Najpomembnejši znanstveni dosežki kandidata za mentorja v zadnjih petih letih (20062010)6

Znanstveni dosežek
1. Naslov

SLO
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ANG

Opis

SLO

Objavljeno v

Izberi

COBISS.SI-ID
SLO

ANG

SLO

Preveri na COBISS.SI

Vz

Opis

X

or

Tipologija

2. Naslov

ec

ANG

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID
3. Naslov

Izberi

X

Preveri na COBISS.SI

SLO

ANG

Opis

SLO

Stran 2 od 8
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ANG

Izberi

COBISS.SI-ID
SLO

ANG

Opis

SLO

Preveri na COBISS.SI

Vz

ANG

X

or

Tipologija

4. Naslov

ec

Objavljeno v

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

5. Naslov

Izberi

X

Preveri na COBISS.SI

SLO

ANG

Opis

SLO

Stran 3 od 8
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ANG

Objavljeno v

Izberi

Tipologija

Preveri na COBISS.SI

ec

COBISS.SI-ID

X

7. Najpomembnejši strokovni oz. družbenoekonomsko in kulturno relevantni rezultati
kandidata za mentorja v zadnjih petih letih (2006-2010)7

1. Naslov

SLO

ANG

Opis

SLO

Vz

ANG

or

Strokovni oz. družbenoekonomsko in kulturno relevantni rezultat

Šifra

Izberi

X

Izberi

X

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID
2. Naslov

Preveri na COBISS.SI

SLO

ANG

Opis

SLO
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ANG

Izberi

Objavljeno v

Izberi

COBISS.SI-ID
SLO

ANG

Opis

SLO

Šifra

X

Preveri na COBISS.SI

Vz

ANG

X

or

Tipologija

3. Naslov

ec

Šifra

Izberi

X

Izberi

X

Objavljeno v

Tipologija
COBISS.SI-ID
4. Naslov

Preveri na COBISS.SI

SLO

ANG

Stran 5 od 8
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Opis

SLO

ANG

Izberi

Objavljeno v

Izberi

COBISS.SI-ID
SLO

ANG

SLO

X

Preveri na COBISS.SI

Vz

Opis

X

or

Tipologija

5. Naslov

ec

Šifra

ANG

Šifra

Izberi

X

Izberi

X

Objavljeno v

Tipologija
COBISS.SI-ID

Preveri na COBISS.SI

8. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta8

9. Obdobje v katerem kandidat za mentorja ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti
oziroma je bil dalj časa odsoten9

Stran 6 od 8
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a.) v zadnjih petih letih (2006-2010)

b.) odsotnost iz razloga po drugem odstavku 99. člena pravilnika10

C. IZJAVE PRIJAVITELJA

ec

10. Kratka predstavitev raziskovalne tematike, na kateri bo potekalo usposabljanje
mladega raziskovalca11

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;
sem/smo seznanjen/i s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.4/11), Pravilnikom o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št.41/09)
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;
so v sistema COBISS in SICRIS do zaključka poziva vpisani vsi podatki o objavah publikacij in
o citiranosti.

Podpis prijavitelja:

or



Vz

in

zastopnik oz. pooblaščena oseba

kandidat za mentorja

ŽIG

Kraj in datum:

Oznaka prijave:
1

Izraz kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za
ženske in moške. Nazaj

2

Navedite raziskovalno organizacijo, na kateri bo potekalo usposabljanje. Nazaj

3

Obseg: največ 50 znakov vključno s presledki. Nazaj

4

Če kandidat za mentorja kandidira na področjih fizike delcev oz. vodenja sistemov, mora prijavitelj obvezno navesti
podpodročje. Nazaj

5

V alineah izpostaviti: izobrazbo, akademski ter znanstvenoraziskovalni naziv, zaposlitve in vodstvene funkcije ter
delo v strokovnih komisijah doma in v tujini. Obseg: največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani,
velikost pisave 11). Nazaj

6
Navedite do pet najpomembnejših znanstvenih dosežkov kandidata za mentorja v zadnjih petih letih (2006-2010).
Za vsak rezultat navedite naslov v slovenskem in angleškem jeziku (največ 150 znakov vključno s presledki), rezultat
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opišite (največ 600 znakov vključno s presledki) v slovenskem in angleškem jeziku, navedite, kje je objavljen (največ
500 znakov vključno s presledki), izberite ustrezno šifro tipa objave po Tipologiji dokumentov/del za vodenje
bibliografij v sistemu COBISS ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske enote.
Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/.
PRIMER (v slovenskem jeziku):
Naslov: Regulacija delovanja beta-2 integrinskih receptorjev s katepsinom X;
Opis: Cisteinske proteaze imajo pomembno vlogo pri nastanku in napredovanju raka. Zadnje študije kažejo njihovo
povezanost s procesi celičnega signaliziranja in imunskega odziva. V tem znanstvenem članku smo prvi dokazali…
(največ 600 znakov vključno s presledki)
Objavljeno v: OBERMAJER, N., PREMZL, A., ZAVAŠNIK-BERGANT, T., TURK, B., KOS, J.. Carboxypeptidase cathepsin
X mediates ß2 - integrin dependent adhesion of differentiated U-937 cells. Exp. Cell Res., 2006, 312, 2515-2527, JCR
IF (2005): 4.148
Tipopologija: 1.01 - Izvirni znanstveni članek
COBISS.SI-ID: 1920113 Nazaj
7

ec

Navedite do pet najpomembnejših strokovnih oz. družbenoekonomskih in kulturno relevantnih rezultatov kandidata
za mentorja v zadnjih petih letih (2006-2010). Za vsak rezultat navedite naslov (največ 150 znakov vključno s
presledki), rezultat opišite (največ 600 znakov vključno s presledki), izberite ustrezen rezultat, ki je v Šifrantu
raziskovalnih rezultatov in učinkov (Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp), navedite, kje
je rezultat objavljen (največ 500 znakov vključno s presledki), izberite ustrezno šifro tipa objave po Tipologiji
dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske
enote.
Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/. Nazaj
8

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja o citiranosti za vodjo temeljnega oziroma aplikativnega raziskovalnega projekta
(obvezno za humanistiko, velja tudi za družboslovje in interdisciplinarne raziskave).

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. 41992/09). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS.

or

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3.
člena prej navedenega pravilnika, 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. Obseg: največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol
strani, velikosti pisave 11).
Določila glede izpolnjevanja pogoja o citiranosti za vodjo projekta iz Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41-992/09):

Vz

Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj citiranosti, če izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of
Science – WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko
izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3.A, B), za humanistiko pa v znanstvenih
objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti (Pravilnik o kazalcih
in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09, 86/09 in 56/10). Citirano delo mora biti
znanstveno delo iz pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora biti objavljen v
zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 10 let, so lahko objavljena tudi prej.
Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj citiranosti, če izkazuje citiranost kot je določena v 2.
točki prvega odstavka 2. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41-992/09)ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane
tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04,
2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem
znanstvenem korpusu ali zbirki. Nazaj
9

Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija za vodjo projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša za čas dejansko
izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje
upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. V
primeru, da kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti,
vpišite zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. Navedite daljšo
dokumentirano odsotnost in razloge. Obseg: največ 100 znakov vključno s presledki. Nazaj
10

Rubrika pod b.) se izpolni le v primeru, da je mlajša kandidatka za mentorico izkoristila porodniški dopust in dopust
za nego in varstvo otroka – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se čas od zagovora doktorata podaljša nad
deset let. (drugi odstavek 99. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja
raziskovalne dejavnosti) Nazaj
11

Obseg: največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikost pisave 11). Nazaj

Obrazec: ARRS-MR-JR-Prijava/2011 v1.00
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