V skladu s statutom Društva doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere – Mlada
akademija je Upravni odbor Društva Mlada akdemija na dopisni seji dne 12. 1. 2018 posodobil

PRAVILNIK
o podeljevanju priznanja Mentor leta

1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in načine, na podlagi katerih Društvo doktorskih študentov in
raziskovalcev na začetku kariere – Mlada akademija (v nadaljevanju MA) podeljuje priznanje
Mentor leta.
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2. člen
Priznanje se predvidoma podeljuje enkrat letno.
3. člen
Priznanje lahko prejme mentor doktorskemu študentu, ki je bil za priznanje nominiran s strani
svojega doktorskega študenta.
4. člen
Svojega mentorja imajo pravico nominirati vsi doktorski študenti, ki so na doktorskem študiju
vpisani vsaj že v tretji letnik ali so zaključili s študijem, vendar od dneva zagovora doktorske
disertacije še nista minili več kot dve leti.
5. člen
Razpis nagrade bo skupaj z navodili za nominacijo in s kriteriji za izbor Mentorja leta objavljen
vsako leto na spletni strani MA vsaj 3 tedne pred datumom izteka nominacij.
6. člen
Ocenjevalce vlog in komisijo imenuje Upravni odbor MA na eni izmed svojih rednih sej vsaj 1
mesec pred podelitvijo priznanja.
7. člen
Izbor kandidatov za Mentorja leta poteka v dveh krogih. V obeh krogih, v prvem kot ocenjevalci
in v drugem kot komisija, sodelujejo doktorski študenti, ki so vpisani vsaj v tretji letnik študija ali
so s študijem že zaključili, vendar od dne zagovora nista minili več kot dve leti. Med ocenjevalci
in v komisiji sta vsaj po en predstavnik vsakega spola in vsaj po en predstavnik s področij
naravoslovja, tehnike in družboslovja/humanistike.
Število ocenjevalcev v prvem krogu izbora se določi po zaključku razpisa in je sorazmerno s
številom prejetih vlog za nominacijo, tako da vsak ocenjevalec pregleda največ 20 vlog. Vsako
vlogo pregledata dva različna ocenjevalca. Vsak ocenjevalec izmed pregledanih vlog za
nominacije izbere pet najboljših in jih posreduje komisiji v drugi krog izbora.

Komisija za drugi krog izbora je sestavljena iz petih članov, ki so vsi sodelovali v prvem krogu
kot ocenjevalci.
8. člen
Komisija izmed najbolje ocenjenih vlog iz prvega kroga soglasno izbere pet finalistov za
Mentorja leta, med finalisti pa določi prejemnika nagrade.
9. člen
Če komisija ugotovi, da nihče od predlaganih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za podelitev
priznanja Mentor leta, lahko soglasno odloči, da se priznanje v posameznem letu ne podeli.
10. člen
Nagrajenec za Mentorja leta lahko priznanje prejme samo enkrat. Ostali štirje finalisti se v
obdobju dveh let po izboru, v katerem so bili nominirani za Mentorja leta, ne morejo ponovno
uvrstiti med pet finalistov.
11. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot je veljal za
njegov sprejem. Pravilnik začne veljati takoj po objavi na spletni strani MA.

Ljubljana, 12. januar 2018

V tem pravilniku so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, kot nevtralni in veljajo za moške
in ženske.
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