ROK PINTAR: Agencija za raziskovalno dejavnost je
predstavila predlog novega pravilnika za razdeljevanje sredstev v
znanosti. Dozdajšnji sistem, ki je deloval na podlagi
kompleksnih matematičnih preračunov in točkovanj, je bil tarča
kritik, češ da ne upošteva kakovosti in vsebine raziskav ter da
spodbuja manipuliranje z objavami v znanstvenih publikacijah.
Novi pravilnik to delno odpravlja. Večjo vlogo bodo imeli
mednarodni ocenjevalci, manj bo administracije. Maja
Ratej.
MAJA RATEJ: Potem ko so razdeljevanje sredstev od mandata
prejšnjega direktorja Agencije za raziskovanje Francija
Demšarja do zdaj krojila kvantitativna merila, torej v javnosti
tolikokrat okrcane točke, bodo imeli pri kandidiranju
raziskovalcev za sredstva po novem večjo vlogo tuji ocenjevalci.
Poudarek bo torej na vsebini prijavljenih projektov, pravi
predsednik Znanstvenega sveta agencije Marko Topič.
MARKO
TOPIČ (predsednik Znanstvenega sveta agencije): Kvaliteta je
tista, ki naj prepriča recenzente temu primerno, da dobijo
projekte najboljši.
MAJA RATEJ: Računajo torej na dovolj
kakovostne tuje ocenjevalce. Pa so prepričani, da bodo imeli
pri njihovi izbiri tudi srečno roko? Direktor Agencije
Jožef Gjerkeš:
JOŽEF GJERKEŠ (direktor Agencije za
raziskovalno dejavnost): Postopek je zapleten, ampak verjamem da v
smislu preverjanja strokovnosti gre čez dovolj sit.
MAJA
RATEJ: Ostale novosti, ki jih prinaša pravilni so še enotno
trajanje znanstvenih programov, po novem bodo vsi šest letni,
tako pri programih kot projektih bo treba odslej pisati le
vmesno in končno poročilo in ne več vsako leto, enači se
vrednotenje humanistike in družboslovja. Nekatere
pomanjkljivosti kljub temu ostajajo, opozarja raziskovalka Urša Opara
Kraševec. Tako še vedno ni sprejeta:
URŠA OPARA KRAŠEVEC
(raziskovalka): Odprava izbrancev na projektnih razpisih. To so
tisti k se uvrstijo direktno v finale, bi rekli v športu.
MAJA RATEJ: Pravilnik je zdaj v presoji na pristojnem
ministrstvu. Na agenciji si želijo, da bi ta že lahko urejal
novi razpis za projekte, ki je tik pred vrati. Kljub bolj
transparentnemu razdeljevanju sredstev šla stari problem v
slovenski znanosti, zlasti od leta 2011 ostaja.
JOŽEF GJERKEŠ
(direktor Agencije za raziskovalno dejavnost): V tem obdobju
štirih let smo izgubili za en letni proračun financiranja
znanosti v Sloveniji.
MAJA RATEJ: Je še opozoril prvi mož
agencije Jožef Gjerkeš.

