PRAVILNIK NATEČAJA ZA IZBOR ŠTIPENDISTK
programa »Za ženske v znanosti« 2011
v organizaciji L'OREAL Slovenija d.o.o.,
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in
Slovenske znanstvene fundacije

PRAVILNIK NATEČAJA »Za ženske v znanosti«

I. Pristopni pogoji
Kandidatke za štipendijo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Prijava mora biti oddana na uradnem prijavnem obrazcu in skupaj z ustrezno
dokumentacijo. Vse prijave morajo biti naslovljene na Urad Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – s pripisom »POZOR: L'ORÉALUNESCO nacionalne štipendije Za ženske v znanosti«, elektronski izvod prijave pa na enaslov: Dorica.Glassford-Cimerman@gov.si.
2. Kandidatke na doktorskem študiju morajo imeti slovensko državljanstvo in stalno
prebivališče v Sloveniji.
3. Kandidatke 8. novembra 2010 ne smejo biti starejše od 35 let. Če je kandidatka
izkoristila porodniški dopust - pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se
starostna meja dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta.
4. Štipendijo bodo prejele 3 kandidatke naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine,*
ki so v študijskem letu 2010/2011 v zadnjem letu doktorskega študija in bodo
zagovarjale doktorsko tezo v letu 2011 ter lahko dokumentirajo predvidene rezultate in
uporabnost svojega raziskovalnega dela.
5. Posamezna štipendija, ki bo izplačana v enkratnem znesku, znaša 5000 EUR.
6. Znanstveno raziskavo za namen pridobitve doktorata mora kandidatka opravljati na
raziskovalni instituciji v Sloveniji.
7. Prijavljena raziskovalna dela ne smejo vključevati testiranj na živalih.
8. Natečajna komisija ima glede na oceno kvalitete in ustreznosti prijav po pregledu vseh
prijav pravico predlagati tudi manjše število štipendij.
9. Prijave morajo biti v štirih tiskanih izvodih in enem elektronskem oddane do vključno
8. novembra 2010.
10. Prijava, oddana po elektronski pošti, vsebuje le izpolnjen prijavni obrazec.
11. Izbor štipendistk bo zaključen do 7. januarja 2011.
12. Kandidatke bodo prejele pisno odločitev nacionalnega odbora, ki je dokončna.
13. Izbrane štipendistke bodo štipendije prejele na slovesnosti, katere datum in kraj bosta
določena naknadno.

*

Štipendije bodo podeljene na področjih naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, kot jih
opredeljuje klasifikacija, ki jo uporablja ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp.
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II. Postopek prijave
1. Prijava mora biti oddana na uradnem prijavnem obrazcu v štirih izvodih in naslovljena
na Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana – s
pripisom »POZOR: L'ORÉAL-UNESCO nacionalne štipendije Za ženske v znanosti«. Poleg
tega mora biti prijavni obrazec poslan tudi v elektronski obliki na e-naslov:
Dorica.Glassford-Cimerman@gov.si.
2. Vsako prijavo mora odobriti (podpisati) predstojnik institucije, kjer kandidatka
študira/dela, ali njen mentor.
3. Prijava mora vsebovati naslednje:


izpolnjen prijavni obrazec,



življenjepis,



kopijo osebne izkaznice,



kopije diplom oz. dokazila o zadnji dokončani stopnji študija, vključno s kopijo
ocen na zadnji dokončani stopnji študija,



kopijo vpisa na doktorski študij ali kopijo potrdila o prijavi teme doktorske
disertacije,



podroben opis dosedanjega znanstvenega dela kandidatke na področju prijavljene
teme kandidatke v dolžini ene do največ dveh strani,



podroben opis kandidatkinega predloga znanstvene raziskave za leto 2011 v dolžini
ene do največ dveh strani, vključno s predvideno časovnico zaključka doktorata,



priporočilo

znanstvenega

mentorja/svetovalca,

s

katerim

potrjuje,

da

je

kandidatka v zadnjem letu doktorskega študija,


izpis bibliografije kandidatke z vrednotenjem bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti po metodologiji ARRS in bibliografije kandidatke iz vzajemne baze
podatkov COBIB.SI,



povzetke (do polovice strani) pomembnejših znanstvenih publikacij kandidatke –
največ tri po izboru kandidatke,



fotokopijo bančne kartice ali osebnega računa,



izjavo, da prijavni obrazci v tiskani in elektronski obliki vsebujejo iste podatke.

4. Nepopolnih prijav ter prijav, ki ne bodo oddane v razpisnem roku, komisija ne bo
upoštevala.
5. Podatki iz prijave se lahko uporabijo v statistično-analitične namene.
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III.

Kriteriji za ocenjevanje prijav

1. Preteklo delo in objave:


znanstvena odličnost (izpis bibliografije kandidatke z vrednotenjem bibliografskih
kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS),



vsebinska ocena dosedanjega znanstvenega delovanja (izpis celotne bibliografije
kandidatke iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI in pregled publikacij iz prijave).

2. Relevantnost doktorata:


znanstveni cilji doktorata,



praktična vrednost doktorata.

3. Relevantnost projekta:


izvirnost in inovativnost,



realnost izvedbe v danem časovnem okviru.

4. Porazdelitev štipendij po različnih področjih.

IV. Objava rezultatov
1. Prejemnice štipendij bodo o dodelitvi štipendije obveščene po pošti.
2. Seznam prejemnic štipendije bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in Slovenske
znanstvene fundacije.
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V. Pravice in obveznosti prejemnic štipendije
1. Štipendija bo izbranim kandidatkam izplačana v enkratnem znesku, v roku 30 dni po
svečani podelitvi štipendij in podpisu pogodbe z L'OREAL Slovenija d.o.o., na bančni
račun, naveden v prijavi.
2. Izbrane štipendistke bodo v obdobju prejemanja štipendije nadaljevale z znanstvenim
delom na znanstveni instituciji v Sloveniji.
3. Štipendistke bodo v vseh svojih publikacijah in javnih predstavitvah raziskave
navedle, da so štipendirane iz programa »Za ženske v znanosti« v organizaciji L'OREAL
Slovenija d.o.o. s podporo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in Slovenske
znanstvene fundacije.
4. Štipendistke bodo

znanstveno raziskavo, za katero so prejele štipendijo, izvedle v

skladu s prijavljenim projektom in ob koncu tega obdobja Slovenski nacionalni komisiji
za UNESCO in Slovenski znanstveni fundaciji posredovale pisno poročilo, skupaj z oceno
znanstvenega mentorja/svetovalca.
5. Štipendistke bodo predsednika razpisne komisije obvestile v primeru:


spremembe zaposlitve ali študija,



opustitve znanstvenega projekta.

V primeru opustitve in/ali spremembe znanstvene institucije bo natečajna komisija
odločala o dopustnosti take spremembe in o morebitnem umiku zneska ali dela zneska
dodeljene štipendije programa »Za ženske v znanosti«.

6. Štipendistke se strinjajo, da lahko njihove osebne podatke: ime, priimek, naziv,
podatke povezane s profesionalnim življenjem, fotografije in video material, kot tudi
podatke iz te prijave, ob upoštevanju pravil, ki veljajo za varovanje intelektualne
lastnine, uporabljajo L'OREAL Slovenija d.o.o. (in z njim povezane institucije),
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (in z njo povezane institucije, kot je sama
mednarodna organizacija UNESCO) in Slovenska znanstvena fundacija v namen
predstavitve raziskovanja in znanstvenega dela štipendistk. Prav tako se štipendistke
strinjajo, da se podatki, navedeni v tej točki, lahko uporabljajo za namene
predstavljanja znanstvenega dela in promocije vloge žensk v znanosti v sredstvih
javnega obveščanja, kot so tisk, televizija, internet, fotografije, brošure ter
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distribucija le-teh, v teh aktivnostih pa bodo štipendistke sodelovale aktivno in z
dobrimi nameni.
7. V primeru spora glede samega natečaja ter iz natečaja izvirajočih odnosov je za
reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
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