
Spoštovani,  

 

Prosimo vas za posredovanje vabila s priponko na naš dogodek z naslovom: 

 

 

ZNANSTVENI INKUBATOR  

 »Kako graditi kariero v temeljni znanosti pred, med in po doktorskem študiju?« 

  

 Kako pravilno izpolniti prijavo na izmenjave in izpopolnjevanja v času doktorskega 

študija? 

 Kje pridobiti dodatne informacije o podoktorski projektih?  

 Imate željo za zagon novih raziskovalnih skupin oz. se želite po post-docu vrniti nazaj v 

slovenski znanstveni prostor? 

 Vas zanimajo izkušnje uspešnih prijaviteljev in ocenjevalcev vlog? 

 

KDAJ? 20. 9. 2016 

KJE? Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Večna pot 113, Ljubljana) 

KOMU? Bodočim in sedanjim doktorskim študentom, raziskovalcem na začetku kariere 

in njihovim mentorjem ter ostali zainteresirani javnosti. 

 

Več o projektu v priponki. 

Dogodek je brezplačen.  

 

Prijave na dogodek, do zapolnitve mest, sprejemamo do 20. 9. 2016 na povezavi TUKAJ. 

Vljudno vabljeni! 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Društvo raziskovalcev FKKT UL - Cutting edge 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU4FSCC5ZYQDgP4OYueyC1XCiuCh5SurtYZ1df25SNkXFySA/viewform?c=0&w=1


znanstveni inkubator 2016
20. 9. 2016, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

predavalnica b

MOBILNOST MAGISTRSKIH/DOKTORSKIH ŠTUDENTOV IN 
PODOKTORSKIH  RAZISKOVALCEV

a) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za znanost
- Predstavitev programov in shem v sklopu Obzorij 2020

b) Univerzitetna služba UL za evropske projekte
- platforma Research professional

c) ARRS
- COST – European Cooperation in Science and Technology

d) CMEPIUS
- Erasmus+in Euraxess

e) Javni sklad RS zs razvoj kadrov in štipendije

f) Q&A
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ODMOR ZA KAVO / KOSILO

SLOVENSKE ZGODBE Z DELA V TUJINI

a) Urša Opara Krašovec (FE, UL) – ocenjevalka na MSCA razpisih

b) Nejc Hodnik (KI) – dobitnik MSCA podoktorskega projekta

c) Boštjan Genorio (FKKT, UL) – raziskovalec na Rice University in
Argonne National Laboratory (ZDA)

d) Marina Klemenčič (FKKT, UL) – podoktorska raziskovalka na
University of Umea, Švedska

e) Angelina Sekirnik (ACIES BIO) - vodja projektov

f) Q&A

12
:3
0
-
15

:0
0


