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VSEBINA

• Splošne značilnosti 

• Področje razpisov

• Spremembe 

• Datumi razpisov 

• Podpora NCP MSCA 



MSCA je namenjen: 

• Doktorskim študentom

• Podoktorskim študentom

• Uveljavljenim raziskovalkam, raziskovalcem in osebju

• Univerzam/raziskovalnim inštitutom 

• Podjetjem in drugim ne-akademskim institucijam 





Splošne značilnosti MSCA:

• Podpora mobilnosti, izobraževanju in kariernemu razvoju 
raziskovalcev iz vsega sveta z odličnimi doktorskimi 
programi, podoktorskimi štipendijam in kolaborativnimi
projekti 

• Sodelovanje ne-akademskega sektorja, zlasti industrije in 
SME‘s

• Za raziskovalce na vseh stopnja kariernega razvoja 

• Za vsa področja raziskovanja (pristop „od spodaj navzgor“)

• Spodbujanje atraktivnih delovnih in zaposlitvenih pogojev 
(100 % zaposlitev)



Podoktorske 
štipendije 

Mreže 
doktorskega 
študija 

COFUND

Izmenjava 
osebja 



MSCA iz Obzorja 2020 v Obzorje Evropa: 

• Kontinuiteta, nadaljevanje aktivnosti

• Večja identiteta

• Preprostejša pravila, jasnejše definicije

• Zahteva po kvalitetnem upravljanju 

• Krepitev strukturnih učinkov na institucije 

• Več poudarka na mentorjih

• Sinergije s programi: Erasmus+, ERC, EIT, COST, EIC, Raziskovalne 
infrastrukture.. 

• Stopnja uspeha: omejitve (starostne, ponovne prijave) 



Osnovni principi MSCA: 

• Uresničevanje Evropske listine raziskovalcev in Kodeksa ravnanja pri 
zaposlovanju raziskovalcev ter Evropskih principov inovativnega 
doktorskega študija

• Enake možnosti in vključenost (spolna uravnoteženost, invalidnost, 
migranti) 

• Uresničevanje Odprte znanosti ter Odgovornega raziskovanja in 
inoviranja

• Sinergija med raziskovanjem in poučevanjem(Evropsko združenje univerz)

• Od bega h kroženju možganov 

• Prispevek k razvoju EU političnih ciljev in Ciljev trajnostnega razvoja 
Združenih narodov (SDG‘s) – podnebni cilji, zelena tranzicija 



izobraževalne mreže doktorskega študija
podoktorski raziskovalci 
raziskovalci in raziskovalno osebje 
so-financiranje izobraževalnih programov 
Evropska noč raziskovalcev 



• Cilji:
• Namenji so akademskim in ne-akademskim institucijam za doktorske 

študijske programe  

• Ciljna publika: doktorski kandidati

• Najmanj 3 neodvisne pravne osebe (povprečno med 6 in 10), ustanovljene v 
različnih DČ ali PD; 

• Sodelovanje ne-akademske institicije je nujno 

1. MSCA mreže doktorskega študija 



2. MSCA podoktorske štipendije



• Vrsta: evropska (12-24 mesecev + 6 mesecev za ne-akademski sektor) 
in globalna (24-36 mesecev; 12-24 za „outgoing“ in 12 za vrnitev v EU) 
štipendija

• Omejitev: do 6 let po pridobitvi doktorata (predlog EK) ter omejitev 
ponovne prijave pod 70% evalvacijskih točk

MSCA podoktorske štipendije 



MSCA podoktorske štipendije: 

• Večji poudarek na Načrtu kariernega razvoja in mentorstvu 

• Pečat odličnosti: Nacionalno financiranje za 85 ali več odstotkov točk 

• Predlagana NOVOST nacionalne sheme: 
• predlog MIZŠ do 100 slovenskih podoktorandov na tujih institucijah s 

povratno reintegracijsko shemo na slovenskih institucijah od 2022 do 2026



(10 strani)



Evalvacijski kriteriji 

Odličnost 

(50%)

Vsebina raziskave

Izobraževanje

Mentorstvo

Kandidat 

Vpliv 

(30%) 

Karierni razvoj

Širjenje znanja

Komuniciranje

Izvedba (20%)

Delovni načrt

Razpored nalog

Upravljanje

Institucionalno okolje



2020



• Cilji: mednarodno, medsektorsko in interdisciplinarno sodelovanje 
raziskovalnega in drugega osebja ter izmenjava znanja; 

• prožen kolaborativen RR projekt (4 leta), 3 partnerji v 3 državah 
(povprečno 9-10 partnerjev) 

• Poudarek: dodana vrednost sodelovanja

3. MSCA izmenjava osebja 



• Sofinanciranje (akademskih) organizacij za izvedbo doktorskih ali
podoktorskih študijskih programov.

• So-financiranje je namenjeno novim ali že obstoječim programom za 
izboljšanje mednarodnega, medsektorskega in interdisciplinarnega 
študija ter mobilnosti študentov. 

• Projekt COFUND, ki lahko traja do pet let, mora izboljšati kakovost
doktorskega študija oziroma raziskovalk in raziskovalcev, tako na 
regionalni in nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. 

4. MSCA COFUND 



5. MSCA & CITIZENS 





Datumi predvidenih razpisov MSCA, 2021 - 2022

Doctoral Networks

• 4. maj – 16. nov. 2021

• 3. maj – 15. nov, 2022

Postdoctoral
Fellowships

• 15. april – 15. sept. 2021

• 14. april – 14. sept. 2022

COFUND

• 22. april – 6. okt. 2021

• 7. april – 11. okt. 2022

STAFF EXCHANGE

15. april – 22. sept. 2021

31. mar. – 29. sept. 2022

MSCA & CITIZENS

17. junij – 16. nov.2021



• Cilj: izboljšati stopnjo uspeha Slovenije

• Okrepiti zavedanje o pomenu MSCA in izboljšati informiranost 

• Informativni dnevi, delavnice in slovenske ter tuje dobre prakse 

• Učenje iz uspehov in napak – analize evalvacijskih ocen 

• Institucionalna podpora piscem projektov MSCA

• Dodatno izobraževanje prijaviteljev  

• Daljši časovni okvir priprave in pisanja 

• Pred-pregled prijav

• Okrepiti nacionalno shemo Pečata odličnosti 

KAKO NAPREJ? 



Hvala! 
MSCA NCP: 

stojan.sorcan@gov.si


