JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH
RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007
(Uradni list RS, št 37/2007)

PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE
UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007
A. SPLOŠNI PODATKI
1. PRIJAVITELJ1
(ustrezno se označi)
Raziskovalna organizacija
Fizična oseba (raziskovalec)
2. RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA (RO)2
šifra in naziv prijavitelja
2.1. Naslov za uradno obveščanje
2.2. Kontaktna oseba
ime in priimek:
e-naslov:
telefon:
3. PRIJAVITELJ - RAZISKOVALEC
šifra ter ime in priimek
naziv RO, v kateri je raziskovalec v delovnem razmerju3
naslov

1

Prijavitelj je lahko raziskovalna organizacija, ki je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo
pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti - ZRRD-UPB1 (Ur. l. RS, št. 115/05) in predpisi,
izdanimi na podlagi tega zakona. Prijavitelj je lahko tudi posameznik, ki ima delovno razmerje sklenjeno v
raziskovalni organizaciji (8. člen Pravilnika o sofinanciranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št.
53/2006).

2

Prijavitelj napiše šifre pod točkami 2., 3. 4 in 5. iz Evidence raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

3

Izpolni raziskovalec, ki je prijavitelj kandidata za tujega raziskovalca.
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Tel. in e-mail

4. RAZISKOVALNA SKUPINA4
šifra in naziv

5. NAVEDBA SLOVENSKEGA(IH) RAZISKOVALCA(EV), S KATERIM(I) BO TUJI
RAZISKOVALEC SODELOVAL PRI RAZISKAVAH5
ime in priimek

šifra raziskovalca

naziv raziskovalnega
področja po šifrantu ARRS

6. NAVEDBA PUBLIKACIJE (pet revij) S FAKTORJEM VPLIVA, S KATERO BO
PREDVIDOMA DOSEŽENA OBJAVA SKUPNIH REZULTATOV S SLOVENSKIM(I)
RAZISKOVALCEM(I)
NASLOV

FAKTOR
VPLIVA

publikacija 1
publikacija 2
publikacija 3
publikacija 4
publikacija 5
7. KANDIDAT ZA UVELJAVLJENEGA RAZISKOVALCA IZ TUJINE6
ime in priimek
naslov
Tel. in e-mail

4

Tuj raziskovalec mora raziskovati v slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni organizaciji na
ozemlju republike Slovenije brez prekinitve vsaj tri mesece. (21. člen Pravilnika o (so)financiranju
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine).
5

(Glej:http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp). Navedite samo eno (pod)področje, na
katerem deluje raziskovalec.
6
Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše obdobje,
najmanj pet let živi in deluje v tujini ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in najmanj pet let živi in
deluje v tujini.
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8. ZNANSTVENA VEDA7
šifra in naziv

8.1. Raziskovalno področje po šifrantu ARRS8
šifra in naziv

8.2. Znanstvena veda in raziskovalno področje po šifrantu frascati 9
šifra in naziv

B. KVANTITATIVNI PODATKI O KANDIDATU ZA TUJEGA
RAZISKOVALCA
9. NAVEDITE NAGRADE – NOBELOVO NAGRADO10 IN DRUGE PRESTIŽNE NAGRADE

10. NAVEDITE ČLANSTVO V UGLEDNIH AKADEMIJAH ZNANOSTI IN UMETNOSTI11

11. NAVEDITE ALI JE KANDIDAT ZA TUJEGA RAZISKOVALCA
( ustrezno označite)
redni profesor
profesor Emeritus

7

Navedite znanstveno vedo, znotraj katerega deluje kandidat za tujega raziskovalca. Glej:
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp.
8
(Glej:http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp). Navedite samo eno (pod)področje, na
katerem deluje kandidat za tujega raziskovalca.
9
Preslikava med šifrantoma Frascati in ARRS (Glej:http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vppfrascati.asp). Navedite samo eno (pod)področje, na katerem deluje kandidat za tujega raziskovalca.
10
Če ima kandidat za tujega raziskovalca Nobelovo nagrado se ga takoj uvrsti v (so)financiranje.
Pisava: Times New Roman, velikost. 11, enojni razmik.
11
Pisava: Times New Roman, velikost. 11, enojni razmik.
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12. NAVEDITE NASLEDNJE PODATKE ZA KANDIDAT ZA TUJEGA RAZISKOVALCA
(v zadnjih desetih letih)
(ustrezno označite)
glavni urednik (Editor in chief) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v
zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma znanstveni urednik knjižne serije pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne
znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji četrtini revij s področja tematike oziroma
član uredniškega odbora knjižne serije pri uveljavljeni mednarodni založbi;
član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne
znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva in za humanistiko revij, ki jih indeksira
A&HCI ali druga mednarodna humanistična bibliografska baza podatkov.
13. TRI NAJBOLJ CITIRANA ZNANSTVENA DELA KANDIDATA ZA TUJEGA
RAZISKOVALCA, NASTALA V ZADNJIH DESETIH LETIH12
Naslov znanstvenega dela

Št. citatov

Vir

14. NAVEDITE ŠTEVILO CITATOV KANDIDATA ZA TUJEGA RAZISKOVALCA ZA
OBJAVE V ZADNJIH DESETIH LETIH13

15. NAVEDITE ALI JE KANDIDAT ZA TUJEGA RAZISKOVALCA NAVEDEN MED
CITACIJSKIMI KLASIKI PO ISI
(ustrezno označite)
DA
NE
16. NAVEDITE ALI IMA KANDIDAT ZA TUJEGA RAZISKOVALCA SKUPNE
ZNANSTVENE OBJAVE Z NOBELOVIM NAGRAJENCEM OZIROMA S PREJEMNIKI
DRUGIH PRESTIŽNIH NAGRAD14
znanstveno delo

znanstveno delo

nobelov nagrajenec

nagrajenec druge
prestižne nagrade

ime druge prestižne
nagrade

12

Pri humanistiki se upošteva odmevnost in način odmevnosti del uveljavljenega raziskovalca iz tujine,
ki jih posebej navede prijavitelj. Pri ostalih vedah navedite naslove treh najbolj citiranih znanstvenih del,
nastalih v obdobju vključno 1997-2006, število citatov, ki jih ima delo brez avtocitatov in vir informacije o citatih.
13
Navedite število vseh (čistih) citatov, brez avtocitatov, za znanstvene objave, nastale v obdobju vključno 1997 –
2006.
14
Če ima kandidat za tujega raziskovalca skupne objave z prejemniki drugih prestižnih nagrad, navedite s katerim
in katera dela so to.
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17. NAVEDITE ALI IMA KANDIDAT ZA TUJEGA RAZISKOVALCA ZNANSTVENE
OBJAVE V REVIJAH S FAKTORJEM VPLIVA, KI JE VIŠJI OD 20 ALI OBJAVE V PRVIH
DVEH REVIJAH Z NAJVIŠJIM FAKTORJEM VPLIVA NA PODROČJU PO WEB OF
SCIENCE OZ. ZA HUMANISTIKO V NAJBOLJŠIH HUMANISTIČNIH REVIJAH15
revija

znanstveno delo

18. NAVEDITE (SO)AVTORSTVO ZNANSTVENE KNJIGE PRI UVELJAVLJENI
MEDNARODNI ZALOŽBI
avtor

naslov knjige

naslov mednarodne
založbe

19. NAVEDITE ALI IMA KANDIDAT ZA TUJEGA RAZISKOVALCA OBJAVLJENIH
PREKO 100 ČLANKOV V SCI REVIJAH , SSCI REVIJAH, V REVIJAH, KI JIH INDEKSIRA
A&HCI ALI DRUGA MEDNARODNA HUMANISTIČNA BIBLIOGRAFSKA BAZE
PODATKOV IN DRUGA MEDNARODNA BIBLIOGRAFSKA BAZA PODATKOV ZA
HUMANISTIKO
(ustrezno označite)
DA

NE

C. PROGRAM SODELOVANJA TUJEGA RAZISKOVALCA
20. PREDSTAVITEV PROGRAMA SODELOVANJA TUJEGA RAZISKOVALCA16

15

Če ima kandidat za tujega raziskovalca znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od
20 ali objave v prvih dveh revijah z najvišjim faktorjem vpliva na področju po Web of Science oz. za
humanistiko v najboljših humanističnih revijah. Navedite v katerih revijah in katera dela.

16

Kratka predstavitev programa sodelovanja tujega raziskovalca naj temelji na možnosti izpolnitve
pogojev iz 21. člena Pravilnika o sofinanciranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine. Obseg: Največ pol
strani, pisava : Times New Roman, velikost: 11, enojni razmik.
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D. IZJAVE PRIJAVITELJA
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 dokumentov, navedenih v objavljenem razpisu, 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;

-

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 sistem SICRIS (COBISS) vpisani vsi podatki o objavah publikacij in o citiranosti;

-

kandidat za tujega raziskovalca soglaša s kandidaturo na ta javni razpis.

Podpis prijavitelja:
zastopnik oz. pooblaščena oseba RO
(podpis mora biti lastnoročen)

Datum:
fizična oseba (raziskovalec) kot prijavitelj

Žig

Obrazec: ARRS-TURAZ -01/2007

Stran 6 od 6

