
 

 

 
POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST 
KANDIDATA/TKE ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (MR) V LETU 2018 

 
1. Raziskovalna organizacija:Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič 
 
2. Ime in priimek mentorja/ice:........................................................ 
 
3. Ime in priimek kandidata/tke za MR:....................................... 
 
4. Področje znanosti iz šifranta ARRS:........................................ 

 
I. Izpolnjevanje pogojev kandidata/tke za MR (podčrtajte ali obkrožite) 

1. Ima zaključeno 1. in 2. stopnjo bolonjskega študija ustrezne smeri ali univerzitetno 
izobrazbo, doseženo po študijskem programu sprejetem v RS pred 11. 6. 2004, ali ima 
magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 
2004. 

 
DA 

 
NE 

2. Ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem 
študiju oziroma povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na 1. dodiplomski in 2. 
podiplomski bolonjski stopnji najmanj 8,001.  

DA NE 

3. Izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje. DA NE 

4. Nima diplome – je v zadnjem letniku univerzitetnega ali 2. stopnje podiplomskega 
bolonjskega študija oz. je absolvent/ka in ima opravljenih najmanj 80% vseh izpitov in vaj2. 

 
DA 

 
NE 

5. Je star(a) do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva)3. DA NE 

6. Kandidat/ka je že bil/a financiran/a v programu mladih raziskovalcev. 
DA NE 

Kandidat/ka v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje                                       DA    NE 

II. Ocena kandidata/ke za MR (ocenjuje mentor) 

1. Povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem 
programu, sprejetem v RS pred 11. 6. 2004, oz. povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na 
dodiplomskem študiju 1. stopnje in podiplomskem študiju 2. stopnje v času prijave na razpis za MR 
(na dve decimalki natančno npr. 8,32). 

      

2. Že ima naziv magistra/ice znanosti (1,00 točka).       

3. Je vpisan/a na podiplomski študij tretje stopnje (0,50 točke).       

4. Je prejel/a nagrado oz. priznanja (do 1,00 točke)4.       

5. Ima objavljene znanstvene članke (1,00 točka za avtorstvo ali sorazmerni del za soavtorstvo)5.       

6. Sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu / primernost za raziskovanje razpisanega 
raziskovalnega področja (do največ 5,00 točk). 

      

7. Ocena razgovora s kandidatom (do največ 5,00 točk).          

      Skupna ocena:                                   
 

Podpis mentorja/ice:      Podpis dekana/nje oz. direktorja: 
 
...................................   žig   

                                                           
1
 Če je kandidat/ka že vpisan/a na podiplomski študij tretje stopnje ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v 

RS pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega 
študija tretje stopnje. Pri diplomah, pridobljenih v tujini, se upošteva smiselna prevedba ocen. 
2
 Kandidat/ka mora do roka, določenega v javnem razpisu, diplomirati ali pridobiti odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen 

izobraževanja v RS s pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolsk ih zavodih v RS, 
ter doseči povprečno oceno izpitov in vaj najmanj 8,00. 
3
 Starostna meja se dvigne nad 28 let, če je kandidat/ka brez finančne podpore že opravil/a eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje 

stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto. Če je kandidat/ka za mladega raziskovalca izkoristil/a dopust iz naslova zavarovanja za 
starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. 
Enako velja za daljšo, najmanj  šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata/ke.  
4
 Upoštevajo se univerzitetne nagrade, nagrade fakultet, strokovnih društev in podobno. Mentor/ica presodi pomembnost prejete nagrade oz. 

priznanja. 
5
 Pri soavtorstvu se sorazmerni del izračuna tako, da se 1,00 točka deli s številom soavtorjev. 


