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MSCA podoktorske štipendije

Reintegracija

















• 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 8 let po pridobitvi doktorata ter omejitev ponovne 
prijave pod 70% evalvacijskih točk (razen za „reintegration“)

MSCA podoktorske štipendije 

GFs: 24 – 36 months





24

 Evropska vizija in strategija podpore razvoju
profesionalnih karier za raziskovalce.

 MSCA: izobraževanje raziskovalcev o znanstvenih
in drugih profesionalnih veščinah.

 Zagotoviti najboljše pogoje za pridobitev
talentov.

 Upravičenci Obzorja 2020 bodo spoštovali,
uresničevali in sledili politiko človeških virov.
Strategija človeških virov za raziskovalce (HRS4R)
pomaga raziskovalnim institucijam pri
uresničevanju Evropske listine za raziskovalce in
Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev
(Charter & Code).

MSCA: RAZVOJ RAZISKOVALNIH KARIER











≥ 85 %



MSCA podoktorske štipendije: 

1. Pečat odličnosti za tuje študente na slovenskih institucijah 

2. Predlagana NOVOST nacionalne sheme: 
• do 90 slovenskih podoktorandov na tujih institucijah s povratno 

reintegracijsko shemo na slovenskih institucijah od 2022 do 2026

17, 2 mio EUR iz Evropskega sklada RRF od 2022 do 2026)









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





Kako začeti? 

















"STATE OF THE ART" 

• Natančno opiši trenutno raven znanstsvenega vedenja
• Če je možno razdelite poglavlja po specifičnih ciljih in opišite raven vedenja

glede na zastavljene cilje. 
• Referiraj se na teoretični okvir in aktualne raziskave
• Omogoči aktualen pregled literature 
• Omeni mentorjeve in vaše reference v trenutnem pregledu znanstvenega

vedenja
• Opiši vrzeli v znanju na znanstvenem področju
• Formuliraj znanstvena vprašanja, ki so ključna za preboj znanja
• Opiši razvoj znanja onkraj trenutnega stanja znanstvenega vedenja
• Nakažite obogatitev znanstvenega vedenja z vašo raziskavo



SPECIFIČNI CILJI 

• Jasno definirajte specifične cilje. 

• Cilji morajo biti v relaciji do opisa trenutnega stanja znanstvega vedenja na tem 
področju. 

• Teoretični cilji morajo biti okrepljeni s številnimi bibliografskimi referencami. 

• Koncept mora biti podprt z relevantnimi citati. 

• Projekt mora biti operacionaliziran z jasnimi in integrirajočimi cilji. 

• Projektni cilji morajo biti specifični, natančni, merljivi in uresničljivi. 

• Cilji morajo biti jasni glede rezultatov, učnih dosežkov in rezultatov
usposabljanja. 

• Cilji morajo biti ambiciozni. 

• Cilji naj korelirajo z delovnim programom (npr. cilj1 je povezan z WP1 ipd)

• Oznake delovnih programov naj bodo v oklepaju na koncu specifičnih ciljev. 



METODOLOGIJA

• Metodologija naj bo pojasnjena za vsak cilj posebej in opravičljiva v 
odnosu do splošnega cilja projekta. 

• Uporabite kratke odstavke ali točke za opis metod s katerimi boste
doseglji specifične in splošne cilje. 

• Metodologija naj bo pojasnjena zelo natančno in dobro povzeta, s 
konkretnim načrtom razreševanja predlaganih problemov. 

• Metodologija naj bo aktualna in inovativna. 

• Pojasnite zakaj je takšna metodologija najprimernejša. 

• Pri vsaki metodi na koncu v oklepaju pripišite številko delovnga
programa (WP1) 



STOPNJA NOVOSTI - IZVIRNOST 

• Pojasnite inovativnost v odnosu do zastavljenih ciljev in predlagane
metodologije

• Pojasnite uporabo opreme, tehnike, metode in vedenja na nov, izviren način. 

• Kombinirajte uporabo različnih pristopov. 

• Pokažite izvirnost vašega raziskovanje glede na preboj v znanstvenem vedenju. 

• Utemeljite izvirnost vaših predvidenih raziskovalnih rezultatov. 

• Opišite vaš prispevek k razvoju področij, ki so povezana z vašim področjem. 

• Nakažite možnost učinkov vaših rezultatov na aplikativnih področjih. 

• Opišite možnosti nadaljnjega razvoja znanosti po vaših doseženih rezultatih. 

• Pokažite izvirnost pri sodelovanju oz. povezovanju akademskega in ne-
akademskega sektorja. 

• Izvirnost pri uporabi specifičnih znanj, veščin in spretnosti. 



INTERDISCIPLINARNOST

• Pokažite različne oblike povezanosti vašega raziskovanja z drugimi
znanstvenimi disciplinami. 

• Osvetlite ključne vidike interdsiciplinarnosti vašega raziskovanja. 

• Bodite natančni in podrobni pri opisu interdisciplinarnosti. 



ENAKOST SPOLOV 









Kako bo raziskovalec dobil znanje na gostujoči 
instituciji? 

• Medsebojni prenos znanja mora biti dobro prikazan. 

• Obstajati mora komplementarnost znanja med gostiteljem in raziskovalcem

• Opisan mora biti mehanizem dvosmernega prenosa znanja

• Načrt raziskovalne kariere bo del programa IF v skladu z evropskimi smernicami C&C 

• Navedite cilje usposabljanja in znanje, ki ga želite pridobiti

• Prikažite program usposabljanja in kako boste to znanje pridobili

• Navedite ukrepe za integriranje raziskovalca v skupino na gostujoči organizaciji

• Primerno in natančno opišite znanstveno in ne-znanstveno vedenje in veščine oz. spretnosti, ki jih
boste pridobili na gostiteljski instituciji in specifične aktivnosti usposabljanja. 

• Navedite zunanje in notranje institucionalne aktivnosti, vključujoč redne sestanke in "coaching" 
strategije kot tudi specifične institucionalne aranžmaje za integriranje raziskovalca v skupino
gostiteljske organizacija. 

• Ne pozabite na pridobivanje specifičnih veščin in spretnosti



Kako bo raziskovalec dobil znanje na gostujoči 
instituciji? 

• Aktivnosti za usposabljanje dopolnjujejo profil raziskovalca

• Kako vam bosta pri tem pomagala mentor in gostiteljska organizacija?

• Opišite aktivnosti za usposabljanje pri pridobivanju specifičnih znanstvenih veščin in spretnosti!

• Veščine in spretnosti za boljše medsektorsko in interdisciplinarno sodelovanje

• Sodelovanje v raziskovalnem in finančnem upravljanju

• Priprava in organizacija znanstsvenih dogodkov

• Veščine in spretnosti za bolje komuniciranje in širjenje znanja v javnosti

• Večine in spretnosti povezane s spoštovanjem enakosti spolov

• Načrt usposabljanja vsebuje pridobivanje izkušenj v upravljanja in administriranju projektov. 

• Vključen je program usposabljanja za pisanje raziskovalnih prijav na evropske programe

• Sodelovanje na tedenskih seminarjih

• Dodatna znanja v projektnem managementu, pisanju, statistiki, vodenju in podjetništvu



Kako bo raziskovalec prenašal svoje znanje na 
gostiteljsko organizacijo ?

• Kako boste obogatili gostitelja in študente?

• Obrazložiti zakaj je vaše znanje in prejšnje sodelovanje koristno za
gostitelja

• Ali boste vključeni v pedagoški proces na gostiteljsi organizaciji (koliko
časa, kaj, kje in kako)?

• Opišite znanje/kompetence, ki jih boste aplicirali pri gostitelju

• Kako boste ravnali z znanjem, ki zapolnjuje vrzeli v znanju gostitelja ?

• Kako boste izkoristili pretekla sodelovanja in znanstva z gostiteljem?





Mentorstvo 

• Znanja in izkušnje mentorja so jasno opisane. 

• Mentor je vodilni ekspert na področju svojega raziskovanja. 

• Mentor ima izkušnje s preteklimi MSCA raziskovalci. 

• GF- Primerno mentorstvo izkušenih raziskovalcev, tako v fazi odhoda, 
napititve (secondment) kot v fazi vrnitve. 

• Predložen je seznam osebja, ki bo pomagal raziskovalcu s specifičnimi
aktivnostmi. 



Integracija raziskovalca v novo okolje 

• Načrt integracije na gostiteljski organizaciji je dovolj natančen. 

• Gostiteljski aranžma omogoča dobro integracijo raziskovalca v 
institucijo. 

• Gostiteljska skupina ima natančno integracijsko strategijo, vključno s 
shemo svetovanja. 

• Gostiteljska institucija ima odlično administrativno podporo. 

• Raziskovalec je v preteklosti že sodeloval z gostiteljsko organizacijo in 
je že integriraran v skupino. 







CAPACITY/POTENTIAL OF THE RESEARCHER TO 
REACH PROFESSIONAL MATURITY

• Explain the new competences and skills and how they relate to the 
researcher's exisiting proffesional experience. 
• Introduction to your specific goals/ambitions. Tell your story!
• Choose the key highlights from your CV (section 4) to show your abilities. 
• Demonstrate your key transferable skills
• Why you are the best person to do this fellowship?
• Clearly outlines the researcher's background and potential for acquiring 
new skills and knowledge

• …has published a good number of paperes
• The reseracher has a high motivation and promising profile 
• The researcher has a very good CV for such stage of career development…. 
These numbers are outstanding. 
• The researcher has a clear potential in this field. 
• The track record of the researcher is very strong. 
• The researcher has experience. 

+



Vprašanje ali komentar ?









Raziskovalčeva kariera 

• Raziskovalčevi cilji so jasno zapisani. 

• Raziskovalčeve kompetence se bodo okrepili z novimi znanstvenimi in organizacijskimi veščinami
in znanji ter novimi tehničnimi sposobnostmi. 

• Novi akademski stiki in omrežja z načrtovanimi publikacijami bodo pomembno vplivali na
raziskovalčevo kariero. 

• Raziskovalec načrtuje pripravo ERC starting granta, ki jo bo prijavil med štipendiranjem. 

• Projekt ponuja možnosti, da bo raziskovalec pričel izvajati svoj nov projekt po povratku domov. 

• Raziskovalec bo na gostujoči instituciji oblikoval svojo raziskovalno skupino z idejo razvijanja nove
raziskovalne smeri. 

• Raziskovalec bo izboljšal svojo potencial za zaposlitev v industriji. 

• Raziskovalec bo izbojšal mednarodno prepoznavnost in si izboljšal možnosti za uspešno prijavo za
zaposlitev na univerzi. 

• Raziskovalec si bo povečal možnosti mednarodnega mreženja. 

• Raziskovalec si želi izboljšati pogoje za pridobitev profesure na gostiteljski organizaciji. 







Razširjanje in izkoriščanje rezultatov 

• Potencialno industrijsko izkoriščanje je predvideno in jasno opisano. 

• Sodelovanje s pisarno za prenos tehnologije je načrtovano. 

• Opisana je potencialna komercializacija in patentna aplikacija. 

• Upoštevana je možnost registriranja patenta. 

• Intelektualna lastnina in komercializacijski vidiki za zaščito s 
patentom bodo upoštevani pred publiciranjem. 

• Zaščita intelektualne lastnine je urejena. 

• Nekateri rezultati bodo publicirani v odprtem dostopu. 





Komuniciranje 

• Komunikacijska strategija naslavlja različne ciljne javnosti in je natančna ter
prepričljiva. 

• Gostujoča institucija izkazuje močno angažiranje pri komuniciranju ter
doseganju širokega kroga javnosti. 

• Načrt vključuje primerne in različne ukrepe vključevanja javnosti in 
krepitve zavedanja o pomenu raziskovanja. 

• Komunikacijska strategija se bo izvajala v celotnem obdobju štipendiranja
in bo neprestano spodbujala interes za raziskovanje v javnosti. 

• Načrt predvideva širok nabor standardnih komunikacijskih orodij. 

• Uporaba družbenih medijev je primerno prikazana. 

• Dober načrt za upravljanje s podatki in javnim dostopom do rezultatov. 



Vprašanje ali komentar ?







Delovni načrt 

• Delovni načrt je koherenten in povezan z glavnimi cilji, vključno s cilji
uposabljanja in raziskovanja. 

• Vse naloge so relevantne in usmerjene k ciljem. 

• Delovni sklopi (WP) so razdeljeni po jasnih korakih. 

• Časovne sekvence individualnih nalog so načrtovane logično in so 
vsebinsko utemeljene. 

• Uravnoteženost med raziskovanjem in usposabljanjem ter
razširjanjem znanja je razporejena v logične časovne sekvence.

• Načrtovani čas za vsak delovni sklop je viden Gantogramu. 

• Povezava med različnimi delovnimi sklopi je dobro opisana. 





Naloge in Gantogram

• Razporeditev nalog in virov je primerna za uresničitev projekta. 

• Razporeditev časa (person month) glede na cilje je primerna. 

• Razporeditev časa za posamezne naloge je primerna za realizacijo
pričakovanih rezultatov in mejnikov.

• Gantogram vsebuje jasno časovno razporeditev vseh nalog. 

• Iz Gantograma je razvidna povezava med delovnimi sklopi. 

• Predlagane naloge v Gantogramu so povezane s predvidenimi rezultati. 

• Gantogram shematično kaže prijavo, ki je dopolnjena s pisno informacijo in 
koherentimi delovnimi sklopi, mejniki in pričakovanimi rezultati. 

• Gantogram dopolnjuje primeren opis delovnega programa. 





UPRAVLJANJE 

• Spremljanje znanstvenega napredeka temelji na intenzivnem poročanju in rednih
sestankih z mentorjem in člani skupine. 

• Predlog predvideva spremljanje razvoja projektnih ciljev in nalog ter stalno
spremljanje vseh postopkov na gostiteljski organizaciji z jasno definiranimi
odgovornostmi. 

• Monitoring strategy: raziskovalni sestanki, mentorski nadzor, periodične
predstavitve na institucionalni ravni, imenovanje strokovnjakov v "advisory 
committee", ki bo svetoval pri implementaciji projekta. 

• Raziskovalec se bo tedensko srečeval z metorjem za pregled in načrtovanje dela. 
Oblikovan bo "staff committee", ki bo spremljal in ocenjeval napredek raziskovalca. 

• "Project management" predstavljajo tedenski sestanki s skupino, dnevnim
srečevanjem z mentorjem ter dobro dokumentiranimi aktivnostmi raziskovalca. 

• Raziskovalec in mentor sta vključena v vse vidike upravljanja. 

• Raziskovalec bo imel na razpolago dovolj institucionalne podpore. 



UPRAVLJANJE

• Raziskovalec bo imel redne predstavitve za celotno gostiteljsko organizacijo. 

• Strukturo upravljanja predstavlja interni upravljalski odbor kot tudi zunanji
svetovalni odbor, ki ga sestavljajo mednarodno ugledni strokovnjaki. 

• Tedenski sestanki med raziskovalcevm in mentorjem ter mesečni sestanki z vsemi
raziskovalci na gostiteljski instituciji. 

• Gostiteljska organizacija ima ISO standarde in primerno administrativno podporo. 

• Predvideno je kontinuirano poročanje in mesečno ocenjevanje rezultatov projekta. 

• Naslovljena je znanstvena integriteta. 

• Spremljanje znanstvenega napredka temelji na ustaljenih postopkih in standardnih
gostiteljske organizacije. 

• Global fellowship: upravljalska struktura je predvidena na obeh institucijah. 





POMOČ GOSTITELJSKE IN PARTNERSKE 
ORGANIZACIJE 

• Opisana je administrativna podpora gostujoče institucije. 

• Raziskovalcu bo na razpolago stalna in več-dimenzionalna pomoč, 
vključno z administrativnim in finančnim upravljanjem. 

• Razvidna je aktivna vloga gostujoče institucije pri izvajanju
raziskovalnih in izobraževalnih aktivnosti. 

• Raziskovalcu bo omogočen prosti dostop do znanstvene
infrastrukture in opreme z vso potrebno podporo. 

• Vloga vseh sodelujočih organizacij je komplementarna in 
kompetentna (napotitve, globalna štipendija!) 



INFRASTRUKTURA IN LOGISTIKA 

• Opis infrastrukture, logistike in prostorov na gostujoči instituciji kot tudi na
instituciji napotitve omogoča uresničevanje ciljev projekta. 

• Gostujoča organizacija ima dobro infrastrukturo za predlagano raziskovalno
delo. 

• Razpoložljiva infrastruktura je primerna za izvedbo projekta. 
• Gostujoča in partnerska organizacija razpolagata s kapacitetami in 

izkušnjami za dobrodošlico in raziskovanje ter izobraževanje na visoki
ravni.

• Institucionalno okolje je kakovostno, vključno s prostori za raziskovanje, 
pisarno, shranjevanje gradiva, računalniškimi kapacitetami in zadovoljuje
standarde za profesionalno pomoč raziskovalcu pri uresničevanju njegovih
ciljev. 



Vprašanje ali komentar ?









Hvala! 
MSCA NCP: 

stojan.sorcan@gov.si


