
O Društvu Mlada akademija in izboru Mentor leta 

 

Kaj je izbor Mentor leta?  

Vloga mentorja v procesu razvoja doktorskega raziskovalca je pogosto zapostavljena. 

Visokošolski učitelji so ocenjevani predvsem skozi vidik raziskovalne uspešnosti, premalo pa 

se upošteva prenos znanja na doktorske študente. Zato v Društvu Mlada akademija 

(nekdanje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, DMRS) vse od nastanka zbiramo izkušnje 

in komentarje doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere o upoštevanju 

njihovih pravic in dolžnostih, o mentorskih praksah in načinih usposabljanja. Žal se vse več 

govori o negativnih izkušnjah mladih na doktorskem študiju. Ob tem so mnogokrat prezrte 

dobre ustanove in mentorji, ki z veseljem delijo svoje izkušnje med mlajše, a se o njih le 

redko poroča. Priznanje Mentor leta je namenjeno promociji dobrega mentorstva in dobrih 

mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev.  

 

Zakaj je pomembno mentoriranje (v znanosti in širše)? 

Medgeneracijsko prenašanje znanja je izjemnega pomena za bogatenje slovenskega 

intelektualnega prostora. Čeprav je izobraževalni sistem zastavljen množično, kjer največji 

delež časa predstavljajo predavanja in vaje, so eden izmed najbolj učinkovitih načinov 

prenašanja znanja prav mentorske konzultacije. Z vključenostjo v bližnji odnos z osebnostno 

zrelim in strokovno podkovanim mentorjem, imamo mladi neprecenljivo priložnost, da poleg 

strokovnega znanja vsrkamo tudi  njegov odnos do ljudi, pristop do dela, in pogled na 

življenje. Mentor lahko preko svojega velikega vpliva tako pospeši, kot tudi uniči kariero 

bodočega strokovnjaka. 

 

Ker smo v Mladi akademiji tako bivši kot trenutni doktorski študenti, imamo mnogo izkušenj z 

različnimi mentorskimi praksami. Izbor (in dogodek) Mentor leta, je način, s katerim želimo 

izpostaviti ne samo nekaj odličnih mentorjev, temveč predvsem dobre mentorske pristope, ki 

smo jih prepoznali, in za katere želimo, da bi se jih navzeli tudi preostali mentorji v visokem 

šolstvu in znanosti. 

 

Želimo si, da bi se pomembnosti kakovostnega mentoriranja začeli zavedati tudi v drugih 

krogih – mogoče je čas, da se začnemo o pomembnosti mentorskih praks pogovarjati tudi v 

širši družbi. 

 

 

O Društvu Mlada akademija 

Društvo Mlada akademija (MA) je nadaljevanje Društva mladih raziskovalcev Slovenije 

(DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995. Po dvajsetih letih delovanja smo se leta 2016 

odločili, da poleg doktorskih študentov naslovimo in v svoje delovanje vključimo tudi 

raziskovalce na začetku kariere. Tiste z doktorati in na začetku poti k uveljavitvi v 

raziskovalni skupnosti ali gospodarstvu.  

 

Naš glavni namen je združevanje mladih delujočih v raziskovalni in visokošolski dejavnosti. 

Skrbimo za izobraževanje članov in javnosti o z raziskovanjem povezanih temah in 

zastopamo interese mladih v znanosti in visokem šolstvu. Zavzemamo se za vzpostavitev 

meritokratskih kriterijev dela, nagrajevanja in napredovanja na vseh področjih visokošolske in 

raziskovalne dejavnosti. Želimo soustvarjati dolgoročno usmerjeno in medgeneracijsko 

odgovorno raziskovalno in visokošolsko politiko Slovenije. Poleg izobraževalnih dejavnosti, 
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organiziramo tudi družabne in poljudnoznanstvene dogodke, s katerimi želimo spodbuditi 

povezovanje mladih v znanosti iz različnih področji, v sproščenem in neformalnem vzdušju. 

 

Priznanje Mentor leta je Društvo Mlada akademija letos podelilo osmič. V preteklih letih so 

nagrade prejeli prof. dr. Barbara Simončič (2015) z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze 

v Ljubljani, prof. dr. Marko Bajec (2014) s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze 

v Ljubljani, prof. dr. Zdravko Kutnjak (2013) iz Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Boris Žemva 

(2012) z Inštituta Jožef Stefan, prof. dr. Igor Muševič (2011) z Inštituta Jožef Stefan, prof. dr. 

Domen Leštan (2010) z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Janko Kos 

(2009) s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. 

 

 


