Ad futura, Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija

Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št.: 63/01, 78/01, 59/03) Ad futura
razpisuje
RAZPIS NAGRAD ZA NAJBOLJŠA DOKTORSKA DELA

I. Predmet razpisa
Štipenditor razpisuje do 10 nagrad za najboljše doktorske naloga s področja naravoslovja,
tehnike, biotehnike in medicine.
Nagrade so namenjene raziskovalcem, ki so doktorirali na slovenski izobraževalni instituciji v
obdobju zadnjih treh let in niso starejši od 33 let.
Avtorjem izbranih doktorskih del bo štipenditor financiral (štipendiral) raziskovalno delo v tujini v
trajanju najmanj 10 mesecev s pričetkom v enem letu od podelitve nagrade. Višina celotne
štipendije znaša 4.000.000,00 SIT.
Izbor doktorskih del bo opravila za to imenovana neodvisna strokovna komisija.
Slovesna podelitev nagrad bo v mesecu novembru.
Postopek in izbor bo izveden skladno s Pravili za podeljevanje nagrad, Pravili o splošnih pogojih
poslovanja fundacije Ad futura in Aktom o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno
izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad".
II. Navodila
Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati na čas pred iztekom roka za prijavo.
Listin ni potrebno prilagati v originalu, ampak so lahko fotokopije ali tiste, ki ste jih dobili po
faksu.
Na vseh izpisih iz internetnih strani naj bo naveden naslov.
III. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter:
- fotokopijo veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice kandidata za nagrado (obe strani),
- potrdilo o opravljenem doktoratu kandidata,
- kratka predstavitev doktorskega dela in pojasnila:
- v čem je odlika vsebine (nov pristop k problemu; nova metoda ali razvoj metode;
nova uporaba ali pomembno izboljšanje uporabe; odpiranje nove problematike ali
obdelava in rešitev znanih odprtih problemov, ki se še raziskujejo),
- kaj so dosežki doktorskega del oz. z njim povezanih objav (znanstvena vsebina ter
rezultat doktorskega dela; kakšen pomen ima doktorsko delo za stroko doma in v
tujini; uporabnost rezultatov doktorskega dela v praksi oziroma njihov potencial; ali
se bo delo, začeto v doktoratu, nadaljevalo in po kakšni problematiki; drugi vidiki, po
katerih se doktorat še odlikuje),
- mentorjeva ali recenzentova dodatna utemeljitev (ocena vloge kandidata in njegove
iniciative pri izbiri in obdelavi teme doktorske disertacije, drugi argumenti)
- bibliografski podatki za obdobje doktorskega dela (ali je bila vsebina doktorata v
celoti objavljena kot članek; kandidatova bibliografija znanstvenih objav v uglednih
mednarodnih revijah ter objavljenih in neobjavljenih referatov, ki so povezani z
doktorskim delom (v bibliografiji navesti vse soavtorje); udeležba na konferencah, na
katerih je bila predstavljena problematika, zajeta v doktorskem delu (navesti
zbornike konferenc; izkazi o tehničnih izboljšavah ali patentih, ki so povezani z
doktorskim delom),
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kakšni so odmevi (odmevi na doktorsko delo, predlagatelj naj priloži kopije del oz.
člankov, ki kandidatovo raziskovalno delo iz doktorata citirajo, in v njih označi med
referencami citirano delo, v tekstu pa tisti del, kjer je citirano delo omenjeno; s kom
ter kako je doma ali v tujini delo povezano (mednarodno sodelovanje, projekti); kje
in kako je bilo delo uporabljeno v praksi ali bi potencialno lahko bilo, oziroma v
kakšni meri je strokovna upravičenost potrjena od uporabnika (po možnosti navesti
dokumentirane podatke).
doktorsko delo kandidata.
IV. Financiranje (štipendiranje) raziskovalnega dela

Izbranim kandidatom bo ponujena pogodba o financiranju raziskovalnega dela v tujini.
V. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova 34,
1000 Ljubljana (s pripisom: za 26. razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči z objavo razpisa v
Uradnem listu RS in traja do vključno 20. oktobra 2006.
VI. Dostopnost razpisne dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od
ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno
ali po telefonu, ter po elektronski pošti: 26.razpis@ad-futura.si.

Ad futura, javni sklad
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 434-10-80, Faks: +386 (0)1 434-10-92
e-pošta: 26.razpis@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si
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