VLOGA
ZA PRIZNANJI, NAGRADE, ŠTIPENDIJO DR. BOJANA ERHARTIČA IN
ŠTIPENDIJO ZRC SAZU TUJI RAZISKOVALKI oz. TUJEMU RAZISKOVALCU
1. Predlagateljica oz. predlagatelj:
(ime in priimek predlagateljice oz. predlagatelja / ime organa / ime institucije)
__________________________________________________________________________
2. Kandidatka oz. kandidat:
(ime in priimek, naziv, naslov, zaposlitev)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Področje raziskovalnega dela kandidatke oz. kandidata (ustrezno obkroži):
– humanistične vede
– družboslovne vede
– naravoslovne vede
4. Vrsta nagrade (ustrezno obkroži):
– priznanje častna članica oz. častni član ZRC SAZU
– priznanje zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU
– zlati znak ZRC SAZU
– srebrni znak ZRC SAZU
– modri znak ZRC SAZU za strokovno-tehnično odličnost
– štipendija dr. Bojana Erhartiča
– štipendija ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu
5. Priloge:
Strokovna utemeljitev vloge:
– za priznanje častna članica oz. častni član ZRC SAZU priložite vsebinsko utemeljitev za pomemben prispevek k
uveljavitvi ZRC SAZU doma in v svetu;
– za priznanje zaslužna raziskovalka oz. zaslužni raziskovalec ZRC SAZU priložite utemeljitev in navedite izpolnjene
pogoje;
– za nagrado zlati znak ZRC SAZU priložite vsebinsko utemeljitev, ki vsebuje vrhunske znanstvenoraziskovalne
rezultate, in najpomembnejše objave v zadnjih petih letih;
– za nagrado srebrni znak ZRC SAZU priložite vsebinsko utemeljitev, ki vsebuje znanstvenoraziskovalne rezultate
dela, ter kopijo doktorske disertacije in/ali knjigo z objavljeno doktorsko disertacijo, ki ne sme biti starejša od
treh let;
– za nagrado modri znak ZRC SAZU za strokovno-tehnično odličnost priložite vsebinsko utemeljitev, ki izkazuje
izjemno vestnost, natančnost in strokovnost pri delu ter doseganje izjemnih rezultatov na področju dela;
– za štipendijo dr. Bojana Erhartiča priložite vsebinsko utemeljitev, navedite namen uporabe štipendije in državo
študijskega bivanja v tujini, priložite mnenje ali priporočilo predstojnika inštituta ZRC SAZU ali mentorja o
upravičenosti do štipendije;
– za štipendijo ZRC SAZU tuji raziskovalki oz. tujemu raziskovalcu priložite vsebinsko utemeljitev ter navedite
namen uporabe štipendije in inštitut, na katerem bo tuja raziskovalka oz. tuji raziskovalec delala oz. delal.
Kraj in datum: ______________________ Podpis predlagateljice oz. predlagatelja: _____________________

