»Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, na podlagi
106. ter 112. in 113. člena pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16) ter Obvestila direktorja Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 in okvirnem številu
mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa (številka 63161/2017-274 z dne 24.4.2017) objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA ZA RAZISKOVALNO PODROČJE
»KRIMINOLOGIJA IN SOCIALNO DELO« - MENTOR IZR. PROF. DR. ALEŠ ZAVRŠNIK
(Izrazi kandidat, mladi raziskovalec, prijavitelj se uporabljajo nevtralno za moške in ženske)
(1) Kandidat za mladega raziskovalca mora po 113. členu pravilnika o postopkih (so)financiranja in
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16) izpolnjevati naslednje
pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo pravne ali družboslovne smeri, doseženo po študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez
diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
- ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje pravne ali družboslovne smeri,
sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem
programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena
diplomskega in magistrskega dela) ali
- ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11.
junijem 2004, ali
- ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
- starost do v ključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi
raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje,
in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.
(2) Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik
študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu,
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj
študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat
opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred
11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil 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.
(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob
podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status
že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in
kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.
(5) Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS financira usposabljanje mladih raziskovalcev do
doktorata znanosti, in sicer največ 4 leta, če so vpisali študijski program tretje stopnje.
(6) Izbrani kandidat za mladega raziskovalca se mora posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v
doktorske študijske programe v študijskem letu 2017/2018 na izbrani fakulteti podiplomskega študija, ki
je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani. Izbrani kandidat, ki se ne bo vpisal v podiplomski
študij do vpisnih rokov, ne bo mogel skleniti pogodbe o usposabljanju mladega raziskovalca z Javno
agencijo za raziskovalno dejavnost RS.
(7) Usposabljanje mladega raziskovalca se bo predvidoma začelo 1.10.2017 oz. z datumom, ki ga bo
določila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS s pogodbo o usposabljanju mladega raziskovalca.
(8) Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom za določen čas do
konca usposabljanja do doktorata, v skladu z roki, določenimi v pogodbi o usposabljanju mladega
raziskovalca.

(9) Kandidati naj pošljejo pisne prijave na priloženem predpisanem obrazcu in priložijo dokazilo o
izobrazbi, potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj (brez diplome), potrdilo o vpisu na
podiplomski študij tretje stopnje, kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj, bibliografijo
objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu v roku 10 dni po objavi tega
razpisa s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski
nasip 2, 1000 LJUBLJANA, z obveznim pripisom na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ –
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2017« ter na zadnji strani
ovojnice navedejo svoj polni naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov. Nepravočasne vloge bodo
zavržene, vloge z nepravilno označeno ovojnico pa bodo vrnjene pošiljatelju. Obvestila o javnem razpisu
lahko kandidati dobijo pri Barbari Bizilj, telefon 01/4203-242 ali inst.crim@pf.uni-lj.si
Kandidat za mladega raziskovalca mora za prijavo uporabiti obrazec, ki je dostopen v javnem razpisu
na spletnem naslovu http://www.inst-krim.si
Izbrani kandidati bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljeni na osebni razgovor.
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni najpozneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani«
Ljubljana, 7.6.2017
+

Direktor
redni prof. dr. Matjaž Jager

INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI
PRAVNI FAKULTETEI V LJUBLJANI

PRIJAVNI OBRAZEC
KANDIDATA/KANDIDATKE ZA MLADEGA RAZISKOVALCA/MLADO
RAZISKOVALKO V LETU 2017
Ime in priimek ____________________________
Datum rojstva: ____________________________

Državljanstvo: ___________________________

Stalno prebivališče: _________________________________________________________________
Začasno prebivališče: _______________________________________________________________
Naslov za vročanje sklepov in obvestil: _________________________________________________
Telefon/GSM _______________________________ E-pošta:_______________________________

Podatki o izobrazbi:
Končana univerza in fakulteta študijskega programa, sprejetega v RS pred 11.6.2014 oz. obeh stopenj
bolonjskega študija:
Univerza _______________________________ Fakulteta __________________________________
Povprečna ocena1 dodiplomskega študija (brez ocene diplome)
- po študijskem programu, sprejetem v RS pred 11.6.2004 ali
_____
- obeh stopenj bolonjskega študija
_____
Imam opravljenih vsaj 80 % vseh študijskih obveznosti dodiplomskega študija druge stopnje.
Preostanek obveznosti bom opravil/a in dostavil/a dokazila o diplomiranju na naslov Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani do vključno 15.9.2017 (ustrezno obkroži).
DA

NE

Stanje podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naslova (ustrezno obkroži ali dopolni):
-

Še nisem vpisan/a
Vpisan/a sem v _____ letnik v študijskem letu 2017/2018
Opravljen imam znanstveni magisterij
DA NE

Univerza in fakulteta podiplomskega študija za pridobitev znanstvenega naslova:
________________________________________________________________________________

Podpis kandidata/kandidatke za mladega raziskovalca/mlado raziskovalko:______________________

Kandidat/ka za mladega raziskovalca/mlado raziskovalko podajam naslednje izjave:
I Z J A V A št. 1
Podpisani/a______________________________kot kandidat/kandidatka na Javni razpis za mlade
raziskovalce v letu 2017, ki ga je 7.6.2017 objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v
Ljubljani, izjavljam, da sem seznanjen/a, da se moji osebni podatki, navedeni v prijavi na omenjeni javni
razpis, uporabljajo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja,
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16).
_____________________
(kraj in datum)

_______________________________
(podpis kandidata/kandidatke

I Z J A V A št. 2
Podpisani/a ______________________________ kot kandidat/kandidatka na Javni razpis za mlade
raziskovalce v letu 2017, ki ga je objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dne
7.6.2017, izjavljam, da do sedaj še nisem bil/a sofinanciran/a v programu mladih raziskovalcev. V
primeru izbora za mladega raziskovalca/mlado raziskovalko ne bom prejemal/a financiranja podiplomskega študija iz katere koli druge sheme za sofinanciranje doktorskega študija.
____________________________
(kraj in datum)

______________________
(podpis kandidata/kandidatke)
I Z J A V A 1 št. 3

Podpisani/a ________________________________ kot kandidat/kandidatka na Javni razpis za mlade
raziskovalce v letu 2017, ki ga je objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dne
7.6.2017, izjavljam, da bom diplomiral/a ali pridobil/a odločbo Univerze v Ljubljani o priznanju diplome,
pridobljene v tujini, za namen nadaljevanja izobraževanja in najkasneje do vključno 15. septembra 2017
Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani predložil/a ustrezno dokazilo.
_____________________
(kraj in datum)

______________________
(podpis kandidata/kandidatke)

Izjavo št. 3 priložijo samo prijavitelji, ki v času prijave na Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2017, ki ga je objavil
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, še nimajo pridobljene ustrezne izobrazbe ali še nimajo odločbe univerze
o priznanju diplome, pridobljene v tujini, za namen nadaljevanja izobraževanja.
1

I Z J A V A št. 4
Podpisani/a _______________________________ kot kandidat/kandidatka na Javni razpis za mlade
raziskovalce v letu 2017, ki ga je objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dne
7.6.2017, izjavljam:
- da se v študijskem letu 2017/18 ne vpisujem v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma
navedenega statusa nisem izkoristil/a,
- da nimam opravljenega doktorata znanosti,
_____________________
(kraj in datum)

_____________________________
(podpis kandidata/kandidatke)
I Z J A V A št. 5

Podpisani/a ______________________________________ kot kandidat/kandidatka na Javni razpis za
mlade raziskovalce v letu 2017, ki ga je objavil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
dne 7.6.2017, izjavljam:
- sem prijavljen/a na razpis za vpis v podiplomski študijski program tretje stopnje na Univerzi v Ljubljani
in se bom v primeru izbora za mladega raziskovalca/mlado raziskovalko tudi vpisal/a in dostavil/a potrdilo o vpisu do 26.8.2017 na naslov Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani .

_____________________

_________________________

(kraj in datum)

(podpis kandidata/kandidatke)

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in fotokopije istovetne originalnim dokumentom.

Okence pred trditvijo spodaj označite z x le, če ustreza vašemu primeru.

□

Ker v času prijave še nisem zaključil/a študija, bom diplomiral/a najkasneje do 15.9.2017 in dopolnil/a
prijavo s potrdilom o opravljenem zagovoru ter izpisom vseh opravljenih študijskih obveznosti dodiplomskega študija s povprečno oceno najmanj 8,00 (brez ocene diplome) ter navedeno dostavil/a na naslov

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Ker mi je diplomo podelil visokošolski zavod izven RS, bom na naslov Inštitut za kriminologijo pri
Pravni fakulteti v Ljubljani najkasneje do 26.8.2017 predložil/a tudi sledeče dokumente:

□ odločbo o priznanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v RS,
□ pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na
visokošolskih zavodih v RS in ki jo pripravi izvajalec usposabljanja oz. univerza,

Podpis kandidata/kandidatke:_______________________
5. Priloge Označite ustrezno okence pred dokazilom z x, ki ga prilagate k prijavi:
5.1 Obvezne priloge

□ Fotokopija osebnega dokumenta
□ Fotokopija diplome s prilogo k diplomi, doseženi po študijskem programu, sprejetem v RS pred
11.6.2004 ali

□ Fotokopija diplome s prilogo k diplomi, doseženi po študijskem programu prve in študijskem programu
druge bolonjske stopnje ali

□ Potrdilo o zagovoru diplomskega dela z izpisom ocen opravljenih izpitov in vaj z izračunano povprečno oceno brez ocene diplome, ker diploma na drugi stopnji bolonjskega študija še ni bila podeljena
ter fotokopijo diplome in priloge k diplomi prve stopnje bolonjskega študija
□ Izpis ocen najmanj 80 % opravljenih izpitov in vaj z izračunano povprečno oceno brez ocene diplome,

ker diploma na drugi stopnji bolonjskega študija še ni bila podeljena ter fotokopijo diplome in priloge k
diplomi prve stopnje bolonjskega študija in/ali

□ Fotokopija diplome s prilogo k diplomi oz. potrdila o zagovoru magisterija, doseženega po magis-

trskem študijskem programu sprejetem v RS pred 11.6.2004

Študijski program prve, druge (ustrezno obkroži) stopnje nisem opravil/a na visokošolskem zavodu
Republike Slovenije, zato bom najkasneje do 26.8.2017 na naslov Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani dostavil/a še sledeča dokazila:

□ Odločbo fakultete Univerze v Ljubljani, kjer bom v primeru izbora nadaljeval/a s študijem, o
priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v RS;
□ Pretvorbo povprečne ocene vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega
programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v RS, ki ga
pripravi fakulteta, kjer bom v primeru izbora nadaljeval/a s študijem.
5.2 Neobvezne priloge:

□ Potrdilo o najmanj šestmesečnem koriščenju dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo.
□ Potrdilo o najmanj šestmesečni bolezenski odsotnosti.
□ Fotokopije dokazil o doseženih nagradah in priznanjih.
□ Dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov (izpis iz SICRISa/COBISSa).
□ Opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu, (so)podpisan s strani mentorja/ev pri
raziskovalnem delu, vodje raziskovalnega projekta ipd.).

□ Druge priloge (obvezno navedite) _____________________________________________________
IZP OLN I IN Š TITU T ZA K R IM IN OLOGIJO PR I PR A VN I FA K U LTETI V LJU B LJA N I
Zaporedna številka prijave:
Datum prejema prijave:
Prijava je pravočasna:

DA

NE

Prijava je popolna:

DA

NE

Rok dopolnitve

