
 
MERILA ZA POVRAČILO/ODOBRITEV DELNEGA PLAČILA MATERIALNIH 

STROŠKOV ZA IZVEDBO DOKTORSKE RAZISKAVE ŠTUDENTOM 
BIOZNANOSTI 

 
V skladu s finančnimi možnostmi se iz proračuna doktorskega študijskega programa Bioznanosti 
oblikuje sklad za pomoč študentom. Poraba sredstev sklada je strogo namenska in sicer  za 
povrnitev/ odobritev delnega zneska nastalih materialnih stroškov za raziskovalno delo v okviru 
doktorske naloge. Gre za izredno pomoč v primeru, da ni mogoče zagotoviti materialnih sredstev 
iz naslova raziskovalnih projektov, programov, industrijskih raziskav ali drugih sistemskih virov. 
Stroški, povezani s pripravo in publiciranjem znanstvenih objav ter udeležbe na znanstvenih 
srečanjih, niso upravičeni do podpore iz tega sklada.   
 
Vsako leto novembra se na podlagi razpoložljivih sredstev in finančne projekcije izvedbe študija v 
tekočem študijskem letu določi skupna višina sredstev sklada za pomoč študentom za tekoče 
študijsko leto. Za posamezno študijsko leto se določi maksimalni znesek, ki ga posamezen 
študent lahko dobi. Maksimalni odobreni znesek za študenta v študijskem letu 2019/20 znaša: 
1.000,00 €. 
 
Študentu se odobri največ 75 % višine stroškov raziskovalnega dela, opredeljenih v finančni 
konstrukciji prošnje za finančno pomoč. Če ta presegajo znesek, ki je določen kot maksimalni, se 
upošteva maksimalni znesek. 
 
Če je prošenj več, kot je na voljo sredstev, se naredi izbor kandidatov glede na postavljena merila 
o izboru. Sredstva se dodelijo študentom z doseženim najvišjim številom točk, do porabe 
razpoložljivih sredstev.  
 
Vsi študenti, ki bodo sredstva prejeli, morajo v doktorski disertaciji, v člankih in ostalih 
publikacijah navesti, da je bil del sredstev za pokritje materialni stroškov za namen doktorske 
raziskave dobljen s strani doktorskega študijskega programa Bioznanosti.   
 
Vsak kandidat poleg prošnje odda izjavo, da so podatki, ki jih navaja, točni. 
 
Vloge kandidatov se zbira od 5. 1. tekočega koledarskega leta do 1. 3. tekočega leta. V 
prošnji študent navede podatke, za kakšen namen in v kolikšnem znesku namerava sredstva 
porabiti, priloži lahko tudi predračun(e) za storitve/blago. Po prejemu in pregledu vlog se 
izbranim kandidatom da nadaljna navodila za realizacijo koriščenja pridobljenih sredstev. 
 
Kandidati vlogo pošljete na naslov: 
 
Biotehniška fakulteta 
Referat za doktorski študij 
Jamnikarjeva 101 
1000 Ljubljana 
  



Kriteriji za dodelitev sredstev:  
  
- Študent ne sme imeti statusa mladega raziskovalca. 
 
- Študent, upravičen do povračila/dodelitve finančne pomoči za materialne stroške, lahko dobi 
sredstva le enkrat v času doktorskega študija.  
 
 
Merila za izbor kandidatov: 
 
Točkovalnik 
  
1. Študent:  
- vključen v: EU raziskovalni projekt, Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP), 
Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP), industrijsko raziskavo, nacionalni in/ali mednarodni 
projekt: 0 točk 
- vključen v programsko skupino: 10 točk 
- ni vključen niti v programsko skupino niti v noben projekt: 20 točk 
 
2. Mentor ali somentor: 
 
- vključen v: EU raziskovalni projekt, SRIP, EIP, industrijsko raziskavo, nacionalni in/ali 
mednarodni projekt, vezan na temo študentove doktorske disertacije: 0 točk 
- vključen v programsko skupino: 5 točk 
- ni vključen v noben projekt, ki bi se tematsko navezoval na študentovo doktorsko raziskavo: 10 
točk 
 
3. Študentovi raziskovalno znanstveni dosežki v času študija: 
a)  Znanstveni članek, monografija ali patenta prijava ali patent (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03,  
     1.16, 2.01, 2.23, 2.24)  
 
Kategorija članka Točke (prvi avtor) Točke (soavtor) 
A1, mednarodni patent 8 4 
A2, slovenski patent 6 3 
A3 + A4 4 2 
 
 
b) Predavanje na mednarodni konferenci, povzetek objavljen v zborniku (Cobiss tip 1.06, 1.08, 

1.10, 1.12): prvi avtor 2 točki, soavtor 1 točka 
 
c) predavanje na domači konferenci ali poster na mednarodni/domači konferenci s področja 

doktorske raziskave (Cobiss tip 1.08, 1.12): prvi avtor 1 točka, soavtor 0,5 točke 
 
d) Strokovni članek s področja doktorske raziskave (Cobiss tip 1.04): prvi avtor 2 točki, soavtor 1 

točka 
 
d) Nagrade, povezane s študijem: 2 točki 
 
Največje možno število točk za kategoriji b) in c) skupaj je 5 točk. Največje možno število točk, 
ki jih študent lahko dobi za znanstveno raziskovalne dosežke, je 20 točk.  
 



 

IZJAVA 
 

 

Podpisani ___________________________________, 

študent ____________ letnika doktorskega študijskega programa Bioznanosti v študijskem letu 

___________, izjavljam, da: 

- nisem mladi raziskovalec 

- DA / NE (ustrezno obkrožite) vključen v vsaj enega od naslednjih projektov: EU raziskovalni 

projekt, SRIP, EIP, industrijsko raziskavo, nacionalni ali mednarodni projekt, iz katerega se 

črpajo sredstva za raziskovalno delo za doktorsko disertacijo 

- da moj mentor / somentor ni vključen v noben projekt, iz katerega se lahko črpajo materialna 

sredstva za doktorsko disertacijo (oz. da za ta namen nima sredstev)  

 

 

Podpis študenta: 

 

 

Podpis mentorja: 

 

 

Podpis somentorja: 

 

 

 

 

Datum: _______________________ 

 

 


