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Prof.Dr. Marko Robnik, Member of EASA, Director

Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru
(CAMTP) na podlagi Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in
raziskovalcev objavlja

Razpis za mlade raziskovalce v letu 2022

• Pravna podlaga razpisa je Pravilnik o izboru in financiranju mladih raziskovalk
in raziskovalcev.

• Delovno mesto mladega raziskovalca se razpisuje za obdobje štirih let, 1.10.2022
- 30.9.2026.

• Razpisuje se eno delovno mesto na področju teoretične fizike, nelinearne
dinamike, klasičnega in kvantnega kaosa, predvidoma pod mentorstvom Prof.Dr.
Marka Robnika, člana Evropske akademije znanosti in umetnosti, direktorja CAMTP.

• Pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca so:

– še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova
doktor/doktorica znanosti;
– še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
– od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega pro-
grama, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila
več kot 4 leta. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova
zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega
otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega
programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas
temu ustrezno podalǰsa, in sicer za eno leto. Enako velja tudi v primeru odsotnosti
zaradi dalj časa trajajoče bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev.
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• Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:
– ocena razgovora s kandidatom (največ 5 točk);
– objavljeni članki (največ 3 točke);
– sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ 3 točke);
– prejete nagrade oziroma priznanja (največ 1 točka);
– povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega pro-
grama, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za
povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno
8 do 8,99).

• Prijava:

Kandidati se prijavijo po elektronski pošti na naslov Robnik@uni-mb.si, in predložijo
življenjepis, izpis ocen vseh izpitov na magistrski stopnji študija, ter končno povprečno
oceno na magistrski stopnji, podatke o mentorju pri magistrski nalogi, dokazila o
morebitnih nagradah ter že objavljenih člankih, ali člankih v pripravi.

• Izbor:

Izbor kandidatov bo pripravila komisija, ki jo imenuje direktor CAMTP, v skladu s
Pravilnikom o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev.

• Rok prijave:

Rok za prijavo na razpis je 15. september 2022.

• Več informacij o številnih aktivnostih CAMTP se dobi na povezavi: CAMTP
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http://www.camtp.uni-mb.si/index.en.shtml

