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V SLOVENIJI

NACIONALNI PROGRAM ŠTIPENDIJ
L'ORÉAL – UNESCO

»Za ženske v znanosti« 2021

Svet potrebuje znanost.
Znanost potrebuje ženske.
Že jubilejno 15. leto zapored tudi partnerja
slovenskega nacionalnega programa »Za ženske v
znanosti« - L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna
komisija za UNESCO - razpisujeta nacionalni
program »Za ženske v znanosti« 2021, v okviru
katerega bosta trem mladim raziskovalkam podelila
štipendijo v enkratnem znesku 5.000 evrov.

To je osrednje vodilo prizadevanj
partnerstva L’ORÉAL – UNESCO
“For Women in Science / Za ženske v
znanosti”, ki že od leta 1998 opozarja
na pomen in vlogo žensk v znanosti ter
nagrajuje njihovo znanstveno odličnost.

Partnerstvo L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske
v znanosti« deluje na mednarodni ravni že od
leta 1998, od leta 2006 pa tudi v Sloveniji, kjer je
štipendijo prejelo že 40 slovenskih štipendistk.
Tako partnerja na nacionalni in mednarodni ravni
nagrajujeta mlade perspektivne raziskovalke za
njihov doprinos k znanstvenim spoznanjem ter jih
hkrati skušata še dodatno motivirati in podpreti pri
njihovi znanstveni karieri.
Znanstveno odličnost mladih raziskovalk nagrajujeta
tudi preko mednarodnega programa International
Rising Talents (Mednarodni vzhajajoči talenti), v
katerega se, na podlagi predloga nacionalnega
ocenjevalnega odbora, vključuje tudi po ena
štipendistka iz vsake države, ki je v preteklem
letu prejela nacionalno štipendijo »Za ženske
v znanosti«. Doslej sta pri tem mednarodnem
programu že sodelovali dve slovenski štipendistki.
Vsako leto pa partnerja prestižno nagrado
na mednarodni ravni podelita tudi petim že
uveljavljenim znanstvenicam, ki s svojim delom
spreminjajo svet na bolje, ter tako nudita celovito
podporo ženskam v znanosti po vsem svetu.

Mlade raziskovalke, prijavite se!
Če ste mlada raziskovalka v zadnjem letu doktorskega študija, imate zanimiv izziv ali projekt, na
katerem raziskujete in delate, pogum ter vztrajnost, vas vabimo, da pošljete prijavo. Tudi v letu 2021
bosta partnerja programa L’ORÉAL – UNESCO “Za ženske v znanosti” podelila enoletne štipendije v
višini 5.000 eurov trem mladim raziskovalkam za znanstveno odličnost njihovega raziskovalnega dela.

Ocenjevalna skupina
»Za ženske v znanosti 2021«:
• d
 r. Mateja Manček Keber, Kemijski inštitut
Ljubljana,
• izr. prof. dr. Mojca Lunder, Fakulteta za
farmacijo Univerze v Ljubljani,
• doc. dr. Mirijam Vrabec, Naravoslovnotehniška
fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kako se prijaviti?
• z
 a nacionalne štipendije »Za ženske v znanosti«
se lahko prijavijo ženske, ki so v študijskem letu
2020/2021 v zadnjem letu doktorskega študija
naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine,
• prijave za štipendije so mogoče od 1. oktobra
2020 do 3. novembra 2020.

Pomembni datumi:
• 2
 2. oktober – informativni pogovor po spletu
kot pomoč pri pripravi vloge za prijaviteljice,
ki bo potekal ob 13. uri, povezava pa bo
objavljena na Facebook strani L'Oréal-UNESCO
»Za ženske v znanosti«
• 3. november 2020 – zadnji rok za prijavo za
nacionalno štipendijo
• marec 2021 – vse kandidatke, ki so se prijavile
za štipendijo, prejmejo odločitev
• predvidoma maj/junij 2021 – zaključna slovesnost
nacionalnega programa in podelitev štipendij

Obrazec za prijavo in razpisni
pogoji so objavljeni na:
• h
 ttps://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
- spletna stran Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport RS, med Javnimi objavami
Dodatne informacije o programu:
Barbara Urbanija
Tel: +386 (0)1 478 4799;
e-mail: barbara.urbanija@gov.si

Partnerja Nacionalnega programa
»Za ženske v znanosti«

L’ORÉAL je vodilni svetovni proizvajalec lepotnih

UNESCO vprašanjem žensk na področjih svojega

izdelkov ter pomemben akter na področju

mandata – v izobraževanju, znanosti, kulturi in

raziskovanja, ki že več kot 110 let posveča pozornost

komunikacijah – namenja veliko pozornosti. V

lepoti. V svojem edinstvenem izdelčnem spletu

Sloveniji je na pobudo Slovenske nacionalne

ima 36 mednarodnih, raznovrstnih in dopolnjujočih

komisije za UNESCO leta 1994 v Tednu znanosti

blagovnih znamk. Raziskave in inovacije ter

potekala ena prvih okroglih miz o ženskah v

predana ekipa 4.100 raziskovalcev so ključni del

znanosti v Sloveniji. Kot rezultat pobud Slovenske

L’Oréalove strategije, samo v letu 2019 so registrirali

nacionalne komisije za UNESCO pa je leta 2001

kar 497 patentov. Njihove uspehe zagotavlja tudi

Ministrstvo RS za visoko šolstvo in znanost

neprecenljiv prispevek žensk, ključne položaje v

ustanovilo Komisijo za enake možnosti na

podjetju namreč zaseda kar 54 % žensk.

področju znanosti.

Spremljajte aktualne dogodke in novice iz sveta
znanosti na Facebook strani »Za ženske v znanosti«.

