
 

 

Ljubljana, 1. marec 2021  

Kontaktna oseba na MIZŠ:   stojan.sorcan@gov.si 

 

 

Zadeva: Vabilo k včlanitvi v Alumni klub MSCA Slovenije  

Spodaj navedena iniciativna skupina nekdanjih in sedanjih raziskovalk ter 

raziskovalcev, ki so bili oziroma so še financirani iz shem Marie Skłodowska 

Curie Actions (MSCA) v okviru okvirnih evropskih raziskovalnih programov, 

je pod okriljem Marie Curie Alumni Association, sprožila postopek za ustanovitev 

Alumni kluba MSCA v Sloveniji .   

 

 

 

Namen kluba je spodbujati lokalno povezovanje članic in članov ter pridobivanje 

novih in sodelovanje v evropskih in nacionalnih aktivnostih MCAA.   

Združevanje nekdanjih in sedanjih MSCA raziskovalk in raziskovalcev v 

Sloveniji je zelo pomembno za ohranjanje in razvoj mednarodne kulture znanja 

ter za medsebojno izmenjavo izkušenj, stališč in znanj, kakor tudi za medsebojno 

sodelovanje in pomoč novim kandidatom pri prijavah na razpise MSCA v okviru 

programa Obzorja Evropa in tudi širše. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpira ustanovitev Alumni kluba 

MSCA v Sloveniji in si želi sodelovati z vsemi nekdanjimi in sedanjimi 

raziskovalkami in raziskovalci MSCA pri različnih aktivnostih v zvezi s 

promocijo in vlogo načel MSCA v nacionalnem znanstvenoraziskovalnem in 

inovacijskem sistemu.  
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Zato vljudno vabimo vse sedanje in nekdanje MSCA raziskovalke in raziskovalce, 

ki so vezani na Slovenijo, da se s prijavo na :  
 

https://www.mariecuriealumni.eu/groups/slovenia-regional-group  
 

pridružijo skupini in se aktivno vključijo v oblikovanje in izvajanje 

programa Alumni kluba MSCA v Sloveniji. Skupini se pridružite tako, da se 

najprej prijavite v sistem (zgoraj desno "log in" oziroma "sign up", če še niste 

registrirani). Nato odprete GIG Slovenia Regional Group in se skupini pridružite 

s "follow" oziroma "join". Na podlagi števila članov v GIG bodo presodili, ali nas 

je dovolj in smo dovolj aktivni za ustanovitev kluba.  

Po vaši včlanitvi v Alumni klub MSCA bomo v kratkem organizirali sestanek, 

kjer se bomo pogovorili o nadaljnjem sodelovanju, ciljih in nalogah kluba. Ena od 

prvih nalog bo zagotovo sodelovanje na naslednji MSCA konferenci, ki jo MIZŠ 

načrtuje v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v novembru 2021.  
 

Prisrčno vabljeni!  
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