
Mentor leta 2017
Pred vami je elektronski obrazec, preko katerega lahko svojega mentorja nominirate za dobitnika 
priznanja Mentor leta 2017, ki ga podeljuje društvo Mlada akademija (Društvo doktorskih študentov 
in raziskovalcev na začetku kariere).

V skladu s 5. členom o podeljevanju priznanja Mentor leta lahko svojega mentorja predlagate, če ste 
se vpisali v doktorski študij leta 2015 ali prej oz. ste doktorirali leta 2015 ali kasneje. Pravilnik je 
dostopen na povezavi http://www.mladaakademija.si/wp-
content/uploads/2017/01/Mentor_leta_2017_Pravilnik-1.pdf.

Prosimo vas, da na vprašanja iskreno odgovorite in odgovore podkrepite z argumenti. Pri tem 
upoštevajte omejitev glede maksimalnega števila besed.

V polje 'email address' vpišite svoj elektronski naslov, na katerega boste prejeli potrdilo, da ste 
obrazec izpolnili, ter preko katerega vas bomo obveščali o izboru.

Rok za oddajo vloge je 15. 2. 2018. Če imate kakšno vprašanje, nam lahko pišete na 
info@mladaakademija.si.

* Required

1. Email address *

2. Vaše ime in priimek *

3. Vaša raziskovalna institucija *

4. Leto vpisa na doktorski študij *

5. Leto zaključka doktorskega študija *
Če še niste doktorirali, napišete pričakovano leto
zaključka

6. Ime in priimek mentorja *

7. Raziskovalna institucija mentorja *

8. Mentorjev e-poštni naslov *

Vsebinska vprašanja

https://www.google.com/url?q=http://www.mladaakademija.si/wp-content/uploads/2017/01/Mentor_leta_2017_Pravilnik-1.pdf&sa=D&ust=1516100004486000&usg=AFQjCNGUB2QW8PR7-KHI3rNsXudQdzaHtA
mailto:info@mladaakademija.si


9. 1. Opišite, kako je vaš mentor/-ica pripomogel/-a k vašim najpomembnejšim raziskovalnim
ali z raziskovanjem povezanim dosežkom (npr. znanstvenim člankom, nagradam,
vabljenim predavanjem, patentom). *
Prosimo, ne navajajte seznama dosežkov oz. bibliografije iz SICRIS-a. Odgovor omejite na
največ 2000 znakov.
 

 

 

 

 

10. 2. Ali ste skupaj z mentorjem/-ico oblikovali jasen načrt dela, ki je nato vodil do doktorske
disertacije kot koherentne in zaključene celote? Je bil med doktorskim študijem poudarek
na vašem raziskovalnem in strokovnem razvoju? Se vam je mentor/-ica odzival/-a na
prošnje za sestanke in pomoč? Kako bi opisali vajino komunikacijo? *
Odgovor omejite na največ 2000 znakov.
 

 

 

 

 

11. 3. Ali vam je mentor/-ica omogočil/-a, da ste v okviru svojega raziskovalnega dela
zasledovali lastne želje in razvijali lastne ideje? Ali je bil/-a odprt/-a za vaše predloge glede
načina dela (npr. bolj samostojno ali bolj vodeno)? *
Odgovor omejite na največ 1500 znakov.
 

 

 

 

 

12. 4. Ali vam je mentor/-ica omogočil/-a mreženje – povezovanje z raziskovalci iz drugih
laboratorijev in institucij ter mednarodne izkušnje (npr. aktivna udeležba na konferencah,
poletnih šolah, delavnicah, projektih, raziskovalnih obiskih)? *
Odgovor omejite na največ 1500 znakov.
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13. 5. Kako bi ocenili vaše zaposlitvene možnosti v primerjavi s kolegi, ki delujejo na
istem/podobnem področju? Kako je k tem možnostim prispeval vaš/-a mentor/-ica? Ali vas
je mentor/-ica pripravil/-a na kariero po doktoratu (npr. vas je povezal/-a z morebitnimi
novimi delodajalci in/ali vam omogočil/-a izobraževanja izven vašega obveznega
študijskega oz. MR programa)? *
Odgovor omejite na največ 1500 znakov.
 

 

 

 

 

14. 6. Ali je mentor/-a spoštoval vaše zasebno življenje – vam je omogočal/-a dovolj počitka,
dopusta in prostih vikendov? So bile nadure bolj izjema kot pravilo? V kolikor so se vam
med doktorskim študijem pojavile posebne življenjske okoliščine (npr. poroka, rojstvo
otroka, bolezen, smrt v družini …), jih je mentor/-ica spoštoval/-a? *
Odgovor omejite na največ 1500 znakov.
 

 

 

 

 

15. 7. Ali vam je mentor/-ica zgled tudi v nekaterih lastnostih, ki niso nujno povezane z
raziskovalnim delom? Kako? Ali želite izpostaviti še kakšno lastnost ali dejanje vaše/-ga
mentorja/-ice, ki se vam zdi pomembno, vendar ni zajeto v zgornjih vprašanjih? *
Odgovor omejite na največ 1500 znakov.
 

 

 

 

 

A copy of your responses will be emailed to the address you provided

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

