
 

Datum objave: 30. 6. 2022 

Datum zaključka: 14. 7. 2022 

Mesto objave: Spletna stran Pedagoškega inštituta, Zavod RS za zaposlovanje 

 

Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, na podlagi 15., 16., 17. in 19. člena 

Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 

87/22),  12., 19., 28., 29., 30. in 31. člena Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski 

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 186/21) ter Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in 

raziskovalcev v letu 2022, ki je bil sprejet na Upravnem odboru Pedagoškega inštituta dne 

19. 5. 2022 (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE/-KE ZA MLADEGA RAZISKOVALCA OZIROMA RAZISKOVALKO 

V LETU 2022 

 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je izbor kandidata/-ke za mladega raziskovalca oziroma 

raziskovalke, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega programa Edukacijske raziskave 

za pridobitev doktorske izobrazbe. 

 

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu  

Kandidat/ka za mladega raziskovalca/-ko mora po 5. členu Pravilnika izpolnjevati naslednje 

pogoje: 



- še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova 

doktorica oz. doktor znanosti; 

- še ni bil/a zaposlen/a kot mlada raziskovalka oz. mladi raziskovalec; 

- od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, 

s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 

leta. Če je kandidatka oz. kandidat za mlado raziskovalko oz. mladega raziskovalca 

izkoristil/a starševski dopust 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 podaljša, in sicer za eno leto. Enako velja tudi v primeru odsotnosti 

zaradi daljše bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev. 

 

Kandidati/-ke za mlade raziskovalce so tisti/-e, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 

vpisujejo v prvi ali drugi letnik študijskega programa 3. stopnje.  

 

3. Merila za ocenjevanje kandidatov/-k 

Skladno z določili 5. člena Pravilnika so merila za ocenjevanje kandidatov/-k za mladega 

raziskovalca/-ke sledeča: 

- povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem 

programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. 6. 2004, oziroma na študijskem 

programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje mora biti najmanj osem; 

- že zaključen magisterij in vpis v študijski program tretje stopnje do 30. 9. 2022; 

- prejete nagrade oziroma priznanja; 

- objavljeni članki; 

- sodelovanje pri raziskovalnem delu; 

- ocena razgovora s kandidatko oz. kandidatom za mlado raziskovalko oz. mladega 

raziskovalca. 

 

Prednost imajo kandidatke in kandidati z raziskovalnimi izkušnjami ter raziskovalnimi 

interesi s področja edukacijskih raziskav, zlasti na področjih digitalnega razkoraka v vzgoji in 

izobraževanju, mednarodnih primerjalnih raziskav (npr. ICILS in ePIRLS oz. PIRLS Digital) in 

pedagogike. Prav tako imajo prednost kandidatke in kandidati s poznavanjem raziskovalne 

metodologije, vsaj osnov statistike ter znanstvenega aparata in odličnim znanjem 

angleškega jezika. Pričakuje se izobrazbeno ozadje iz pedagogike ali sorodnih ved. Pričakuje 

se vpis na doktorski študijski program pedagogike/edukacijskih ved ali sorodni program oz. 

interdisciplinarni študijski program.   



4. Postopek izbora 

Izbrani/-e kandidati/-ke bodo po zaključenem roku za prijavo na javni razpis povabljeni/-e na 

osebni razgovor (v naslednjem tednu po poteku prijavnega roka). Vodstvo Pedagoškega 

inštituta najkasneje do 25. 8. 2022 pripravi sklep o izbiri za mlado raziskovalko oz. mladega 

raziskovalca. Do tega datuma mora biti zaključen celoten postopek. Če v postopku ni izbran 

nihče, se razpis lahko ponovi, vendar mora biti zaključen do 30. 9. 2022. 

 

5. Čas financiranja 

Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladega raziskovalca/-ke je 1. 10. 2022. 

Usposabljanje se financira do doktorata znanosti, vendar največ 4 leta.  

Če bo kandidat/-ka za mladega raziskovalca oziroma raziskovalko ob nastopu zaposlitve 

vpisan v drugi letnik doktorskega študijskega programa, se njegovo/njeno usposabljanje 

financira do doktorata znanosti, vendar največ 3 leta.  

 

6. Vsebina prijave 

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec in samostojne 

priloge: 

- dokazilo o izobrazbi, 

- potrdilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj,  

- potrdilo o vpisu na podiplomski študij tretje stopnje (lahko se priloži 

naknadno),  

- kratek življenjepis z navedbo prejetih nagrad oz. priznanj,  

- bibliografijo objavljenih člankov in opis dosedanjega sodelovanja pri 

raziskovalnem delu, 

- motivacijsko pismo (kaj in zakaj želi kandidat/ka raziskovati, področja) – v 

slovenskem in angleškem jeziku, 

-  izjavo (priloga temu razpisu) glede tega, da kandidat/ka še ni bil/a 

financiran/a za usposabljanje MR; 

- fotokopijo dokazila o morebitnem starševskem dopustu ali daljši več kot 

šestmesečni, dokumentirani bolniški odsotnosti; 

- druge dokumente, ki kažejo na njihovo kvalificiranost za raziskovalno delo 

(priporočilna pisma ipd.). 

 

Če kandidat/ka za mladega/-o raziskovalca/-ko ni opravil/a dodiplomskega ali 

podiplomskega študija 2. stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora 

priložiti še: 

- odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja, in 



- pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki 

se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec 

usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja, ali 

- drugi del pisne izjave (priloga k razpisu), da bo predložil/a odločbo visokošolskega 

zavoda o priznavanju tujega izobraževanja skupaj s pretvorbo povprečne ocene 

dodiplomskega študija.  

 

Za zasedbo delovnega mesta mladega raziskovalca/-ke na Pedagoškem inštitutu 

(opredeljeno v Katalogu delovnih mest) so, zraven zgoraj navedenih pogojev za kandidiranje 

na delovno mesto, potrebni tudi naslednji pogoji (zato naj kandidati/-ke v svojem 

življenjepisu oz. dokazilih naslovijo tudi doseganje teh pogojev): 

- sposobnost za raziskovalno delo, 

- organizacijske sposobnosti, 

- komunikacijske veščine, 

- sposobnost timskega dela, 

- znanje angleškega jezika na višji ravni, 

- sposobnost analitičnega razmišljanja, 

- tekoče spremljanje razvoja - osvajanje tekočih novosti stroke, 

- temeljito poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet ...). 

 

7. Rok in način oddaje prijave 

Kandidati/-ke naj prijavo in dokazila pošljejo do vključno 14. 7. 2022 na elektronski naslov 

tajnistvo@pei.si (z naslovom zadeve »Prijava MR 2022« in s priporočeno pošto na naslov 

(kot pravočasno oddane se štejejo prijave oddane na pošti z datumom 14. 7. 2022):  

Pedagoški inštitut 

Gerbičeva 62 

1000 LJUBLJANA 

z obveznim pripisom na sprednji strani ovojnice: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 

ZA MR V LETU 2022« ter na zadnji strani ovojnice navedejo svoj polni naslov.  

 

Nepravočasne vloge bodo zavržene, vloge z nepravilno označeno ovojnico pa bodo vrnjene 

pošiljatelju.  

 

8. Rok, v katerem bodo kandidati/-ke obveščeni o rezultatih razpisa 

mailto:tajnistvo@pei.si


Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. 

l., št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 

ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE).  

 

9. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija s pogoji, ki jih morajo kandidati/-ke izpolnjevati, so na voljo na 

spletni strani www.pei.si in na sedežu Pedagoškega inštituta, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, 

do zaključka razpisa. 

 

10. Dodatne informacije 

Izbrani/-a kandidat/ka za mladega raziskovalca/-ko se mora posebej prijaviti tudi na Razpis 

za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 (1. ali 2. letnik) na 

izbrani fakulteti podiplomskega študija. Izbrani/-a kandidat/ka, ki se ne bo vpisal/a v 

podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel/-la skleniti pogodbe o usposabljanju 

mladega/-e raziskovalca/-ke. 

 

Vprašanja o razpisu, vsebini in področjih raziskovanja naj kandidati/-ke naslovijo 

neposredno na predvidenega mentorja dr. Plamna V. Mirazchiyskega na elektronski naslov 

plamen.mirazchiyski@pei.si.  

 

PRILOGE: 

- Prijavni obrazec; 

- Izjava. 

                                                                      

http://www.pei.si/
mailto:plamen.mirazchiyski@pei.si

