PRAVILNIK O MLADIH RAZISKOVALCIH IN MENTORJIH

V skladu s Splošnim aktom o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter
97. in 29. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Svet Inštituta za
razvojne in strateške analize (v nadaljevanju Svet) izdaja in potrjuje interni Pravilnik o mladih
raziskovalcih in mentorjih:
1. Člen
Mlade raziskovalce (v nadaljevanju MR) se izbira na bazi javnega razpisa. S kandidati,
ki pridejo v ožji izbor, direktor oz. vodja programske skupine opravi razgovor in Svetu
– skupaj s predvidenim mentorjem - predlaga izbranega kandidata.
2. Člen
Pri izboru se upošteva tako splošne kriterije (zaključena druga stopnja
univerzitetnega študija, starost, ocene), kot tudi motiviranost kandidata za
raziskovalno delo, pri čemer se preverja njegovo metodološko usposobljenost in
izkušnje, ki si jih je pridobil tekom študija in morebitnih zaposlitev.
3. Člen
Z izbranim kandidatom se sklene pogodba o delu, ki temelji na programu
usposabljanja ter predvideni temi doktorske disertacije (in rokih, ki jih treba
upoštevati). Oboje mora biti usklajeno s tematikami programske skupine (ki so
povezane s pojmi in temami kot so meritokracija oz. vloga ekspertov družbi in
posebej pri obvladovanju pandemije, pomen interdisciplinarnega dialoga,
državljanska znanost…).
4. Člen
MR se vključuje v raziskovalno delo in objave pod vodstvom in s pomočjo mentorja
oz. komentorja. Mentor je (skupaj s somentorjem) odgovoren, da MR redno opravlja
zahtevane študijske obveznosti ter v roku dokonča doktorski študij.
5. Člen
Mentor mora izpolnjevati splošne pogoje (imeti mora reference za vodenje projekta),
poleg tega se posebej upošteva tematsko oz. vsebinsko sorodnost s programom
usposabljanja MR in njegovo doktorsko disertacijo.
6. Člen
Mentorja predlaga vodja programske skupine, potrdi pa Svet. Komentor je lahko iz
druge domače ali tuje raziskovalne oz. visokošolske institucije.
7. Člen
Glede obsega, oblike in trajanja zaposlitve ter višine plače in drugih zadev glede
zaposlitve se upošteva akte in pravila ARRS.
8. Člen
Pravilnik velja od dne, ko je bil potrjen na seji Sveta zavoda, to je 30.6.2022.
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