Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo
in spremembe), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS št. 50/16), Javnega
razpisa za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016, objavljenega na strani MIZŠ,
dne 5. 8. 2016 in Sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o dodelitvi sredstev, z
dne 11. 10. 2016, Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za
podiplomski humanistični študij objavlja

2. JAVNI RAZPIS
ZA (SO)FINANCIRANJE DOKTORSKIH ŠTUDENTOV – GENERACIJA 2016

1. IME IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA
Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski
humanistični študij, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: AMEU-ISH).

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje doktorskih študentov AMEU-ISH – generacija 2016
(v nadaljevanju: študenti).
S sofinanciranjem se spodbuja kakovost doktorskega študija in se demokratizira dostop do
znanja.

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Sofinanciranje se lahko odobri študentom, ki so se prijavili na javni razpis in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
-

so v študijskem letu 2016/17 prvič vpisani v 1. letnik doktorskega študija AMEU-ISH;

-

še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po
doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za
pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
nimajo sofinanciranega doktorskega študija iz drugih javnih sredstev (npr. mladi
raziskovalci, …);
ne študirajo vzporedno, prav tako niso vpisani v dodatno leto;
še niso kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija
– generacija 2016, ki ga je 19. 10. 2016 objavil AMEU ISH;
so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kot jo določa
javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali predvideni mentor;
imajo izbranega mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
o je raziskovalec z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent in ima v
zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa znanstvene objave, ki se v
skladu z metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije za izbor prejemnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno
dejavnost, uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A½;
o je vključen v najmanj eno raziskovalno skupino, raziskovalni program ali
raziskovalno-razvojni projekt s področja doktorskega študija;
o en mentor ima lahko v posameznem študijskem letu največ dva študenta, ki se
jima sofinancira doktorski študij po tem razpisu.

4. MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV IN NAČIN IZBIRE
4.1. Merila za izbiro kandidatov
AMEU-ISH je v skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija poleg pogojev iz Uredbe
sprejela dodatne pogoje in merila za izbiro študentov na javnem razpisu.
Ocenjujejo se študentov uspeh pri dosedanjem visokošolskem študiju ter ostali dosežki v
skladu s sprejetimi merili.
Upošteva se povprečna ocena na dosedanjih zaključenih izobraževanjih.
Največje število doseženih točk je 20.
 Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju (največ 75 % vseh točk)
Povprečna ocena študija se točkuje linearno po formuli: 2,5 x ocena – 10. Navedeno pomeni,
da povprečna ocena 8 prinese 10 točk, povprečna ocena 10 pa 15 točk.
 Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade (največ 25 % vseh točk)
o Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek RS (Cobiss tip
1.01, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) – do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk,
soavtorstvo 2 točki);
o Aktivna udeležba na znanstveni konferenci* (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12)
– do 2 točki;
o Strokovni članek na področju študija* (Cobiss tip 1.04) – do 2 točki;
o Nagrade* povezane s študijem – 5 točk; druge nagrade – 2 točki.

* Uveljavlja se lahko samo ena aktivna udeležba na znanstveni konferenci, en strokovni članek
ali ena nagrada.
Ocena znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela ter nagrad je v pristojnosti ocenjevalne
komisije AMEU-ISH.
4.2. Postopek in način izbora vlog
Za vodenje postopka javnega razpisa AMEU-ISH imenuje komisijo za odpiranje vlog in komisijo
za ocenjevanje vlog, ki po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa oceni vloge.
Navedbe v vlogi se upoštevajo ob predložitvi ustreznih dokazil.
Če bo več vlog izpolnjevalo pogoje, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo
komisija izbrala študente po vrstnem redu glede na doseženo število točk.
Med enako ocenjenimi vlogami se glede na razpoložljivost sredstev za njihovo sofinanciranje
izbere vloge z višjim številom točk po prvem merilu »uspeh na dosedanjem visokošolskem
študiju« in nato vloge z višjim številom točk po drugem merilu »znanstveno raziskovalno ali
strokovno delo in nagrade«. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče
določiti, katera vloga je bila izbrana, se izbere vloga, ki je bila prej oddana priporočeno po
pošti na AMEU-ISH.
Na podlagi meril bo izmed študentov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, komisija
oblikovala seznam študentov glede na število točk.
Kandidatom, ki bodo dosegli 20 točk po merilih iz točke 4.1. javnega razpisa, bo odobreno
100% financiranje šolnine. Kandidatom, ki bodo dosegli 10 točk po merilih, bo odobreno
najmanj 50% šolnine, in sicer glede na število ustreznih vlog do zneska, sofinanciranega s
strani države in namenskih sredstev AMEU ISH, kot določeno v 6.1. točki predmetnega razpisa.
Če kdo od izbranih kandidatov po prejemu odločbe glede (so)financiranja, poslane po
elektronski pošti, ne bo pristopil k sofinanciranju in do petka, 11. 11. 2016, ne bo dostavil
pogodbe o (so)financiranju, velja tudi skenirana in po e-pošti poslana pogodba na naslov
ish@ish.si (v tem primeru je potrebno originale kljub temu poslati tudi še po navadni pošti
priporočeno), se znesek, odobren temu kandidatu, razdeli med preostale kandidate, do zneska,
ki ga financira država, kar se bo uredilo z aneksom k pogodbi.
Posamezni mentor ima lahko v posameznem študijskem letu največ dva študenta, ki se jima
sofinancira doktorski študij po tem razpisu.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog mogoče izbrati več kot dva študenta, ki kandidirajo
z istim mentorjem, bosta med njimi izbrana tista študenta, ki bosta dosegla višje število točk.
Če ti študenti dosegajo enako število točk, se za sofinanciranje izberejo vloge na način, kot je
opisano v tretjem odstavku.
Na osnovi vseh ocenjenih vlog komisij za ocenjevanje ugotovi končne rezultate ocenjevanja in
oblikuje seznam študentov za sofinanciranje. O izbranih in zavrnjenih vlogah bo na podlagi
predloga komisije odločala dekanja AMEU-ISH.
Z izbranimi študenti bo AMEU-ISH sklenila pogodbe o sofinanciranju.
Če izbrani študent pisno odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali v roku, določenim s
tem razpisom, AMEU-ISH ne vrne podpisanih izvodov pogodb, se šteje, da je študent umaknil

vlogo za sofinanciranje in se odobri naslednja vloga na seznamu glede na razpoložljiva
sredstva.
Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi v fazi preverjanja
formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Zavrnjene bodo vloge, ki:
-

ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3. točke javnega razpisa;
bodo v primeru, da bo vlog več, kot je na voljo sredstev, po številu točk uvrščene na
nižje mesto na seznamu po vrstnem redu, ki več ne omogoča sofinanciranja;
bodo v primeru, da bi bilo po merilih za izbiro mogoče izbrati več kot dva prijavitelja,
ki kandidirajo z istim mentorjem, zbrale manj točk;
če se v postopku za izbor študentov za sofinanciranje ugotovi, da so podatki v vlogi
neresnični.

5. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IN USPEŠNO REALIZACIJO POGODBE
Študent, ki se mu sofinancirana študij po tem javnem razpisu, mora:
-

-

v času študija, ne glede na začetek sofinanciranja, redno napredovati v višji letnik
doktorskega študija, za katerega je od visokošolskega zavoda pridobil sofinanciranje
po tem javnem razpisu; izjema so razlogi zaradi podaljšanja statusa študenta, kot jih
določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, vendar največ za 12 mesecev;
v času trajanja doktorskega študija uspešno opraviti zagovor doktorske naloge oziroma
pridobiti naslov doktor znanosti ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski
študij, objaviti ali imeti v objavo sprejet:
o znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03) ali
o znanstveno monografsko publikacijo (Cobiss tip 1.16, 2.01, 2.18) ali
o patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.

Če študent pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka ne izpolni, mora najpozneje v 24
mesecih po koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno
zagovarjati doktorsko disertacijo in pridobiti naslov doktor znanosti.
Redni vpis v višji letnik bo AMEU-ISH preverjala najkasneje 2. novembra.
Izbrani študent mora ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po tem javnem
razpisu, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija doseči vsaj enega od rezultatov za
realizacijo pogodbe (objaviti ali imeti v objavo sprejet znanstveni članek ali znanstveno
monografsko publikacijo, ali patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni ali uspešno
zagovarjati doktorsko disertacijo oziroma pridobiti znanstveni naslov doktor znanosti)
določenih v prvem in drugem odstavku te točke javnega razpisa, v roku, določenem v pogodbi
o sofinanciranju.
Rok za dosego rezultata in predložitev dokazil o uspešni realizaciji pogodbe je določen v
pogodbi o sofinanciranju doktorskega študija. Študent mora po doseženem rezultatu AMEUISH poslati poročilo, podpisano s strani mentorja.
Če študent v roku ne bo izpolnil obveznosti iz prvega in drugega odstavka te točke (dosegel
vsaj enega od rezultatov), bo moral AMEU-ISH vrniti vsa prejeta sredstva po tem javnem
razpisu v skladu s pogodbo o sofinanciranju.

6. OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
6.1. Skupna višina razpisanih sredstev
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo iz proračuna Republike Slovenije AMEU-ISH
sofinanciralo doktorski študij po študijskem programu Humanistične znanosti v znesku največ
do 126.666,66 EUR, in sicer 39.583,33 EUR za leto 2016, 44.861,11 EUR za leto 2017 in
42.222,22 EUR za leto 2018.
AMEU-ISH je dne 19. 10. 2016 na spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje
doktorskih študentov – generacija 2016. Komisija je po odpiranju vlog ugotovila, da je ostalo
še neporabljenih sredstev:
-

za leto 2016/2017 – 583,33 EUR,
za leto 2017/2018 – 6.861,11 EUR,
za leto 2018/2019 – 3.222,22 EUR.

AMEU-ISH za potrebe razpisa namenja še dodatna sredstva, in sicer 5.000,00 eur za leto
2016/2017, tako da je skupni znesek razpoložljivih sredstev za leto 2016/2017 – 5.583,33 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016 do porabe.
Dokler ministrstvo za namen sofinanciranja doktorskega študija ne bo imelo zagotovljenih
pravic porabe v posebnem delu proračuna Republike Slovenije, se izvajanje pogodbenih
obveznosti za proračunsko leto 2018 odloži.
Sofinanciranje se izbranemu študentu odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse
letnike do konca doktorskega študija in ne več kot 3 leta šteto od 1. 10. 2016, pri čemer je
sofinanciranje vezano na proračunska sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za leto 2016, 2017 in 2018. v primeru sprememb v proračunih ministrstva za posamezno
proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje doktorskega študija, bo AMEU-ISH
sklenila anekse k pogodbam s študenti.
6.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega študenta
Sofinanciranje izbranega študenta lahko po tem javnem razpisu obsega šolnino za 1. letnik
doktorskega študija, glede na letnik vstopa študenta v sofinanciranje, vendar največ do zneska
3.000,00 EUR za posamezni letnik.
V primeru, da študent v roku ne bo izpolnil obveznosti po pogodbi o sofinanciranju, bo moral
AMEU-ISH vrniti vsa prejeta sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
6.3. Upravičeni stroški in dokazila
Upravičeni strošek je šolnina za doktorski študij, vendar največ do 3.000,00 EUR za posamezni
letnik.
Pogoj za izplačilo v tekočem študijskem letu je redno napredovanje v višji letnik. V okviru
rednega napredovanja se lahko upošteva podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vendar največ za 12 mesecev. Način izplačila je
določen v pogodbi o sofinanciranju.
6.4. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja

Čas za dosego rezultata iz prvega odstavka iz prvega odstavka 5. točke javnega razpisa in
doba sofinanciranja se določita v pogodbi o sofinanciranju, glede na izhodiščno stanje
doktorskega študija izbranega študenta (letnik vstopa študenta v sofinanciranje).
Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po javnem razpisu in ne več kot 3 leta, šteto od
1. 10. 2016.
Če izbrani študent v roku ne bo dosegel vsaj enega od rezultatov iz prvega in drugega odstavka
5. točke razpisa, bo moral AMEU-ISH vrniti vsa prejeta sredstva po tem javnem razpisu v
skladu s pogodbo o sofinanciranju.

7. VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE NA JAVNI RAZPIS
V okviru javnega razpisa lahko študent odda samo eno vlogo za sofinanciranje doktorskega
študija.
Vloga na javni razpis mora vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane
dokumente:
a) Prijavni obrazec Prijava na javni razpis, izpolnjen, podpisan s strani študenta in
oddan v elektronski in fizični obliki. Če obrazec Prijava na javni razpis ne bo oddan v
elektronski in fizični obliki, se šteje, da vloga ni bila oddana. Elektronsko se odda
izpolnjen obrazec na ish@ish.si z zadevo »Prijava na javni razpis za sofinanciranje
doktorskega študija«.
b) Prilogo Idejna zasnova doktorske disertacije, v celoti izpolnjeno in podpisano s
strani študenta in mentorja oz. predvidenega mentorja. Študenti, ki že imajo soglasje
senata AMEU-ISH k temi doktorske disertacije, predložijo kopijo soglasja.
c) Dokazila o izobrazbi
- za pridobljeno univerzitetno izobrazbo: kopijo diplomske listine s celotno prilogo
k diplomi;
- za pridobljeno izobrazbo po končanem študijskem programu na 1. in na 2.
bolonjski stopnji: kopiji diplomskih listin s celotnima prilogama k diplomi za obe
stopnji študija;
- za pridobljeno izobrazbo po enovitem magistrskem študijskem programu:
kopijo diplomske listine s celotno prilogo k diplomi;
- za pridobitev magisterija znanosti: kopijo magistrske listine s celotno prilogo k
diplomi.
Študent, ki nima priloge k diplomi, ki bi izkazovala ocene pri predmetih, poleg
diplomske listine k vlogi priloži potrjen izpisek ocen pri predmetih, iz katerega izhaja
tudi povprečna ocena.
d) Druga dokazila
Študenti 1. letnika doktorskega študija lahko priložijo tudi naslednja dokazila:
- kopijo objavljenega/ih oz. v objavo sprejetega/ih znanstvenega/ih članka/ov ali
izpisek iz sistema Cobiss ali drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem
Cobiss;
- o objavljeni ali v objavo sprejeti znanstveni monografiji ali izpisek iz sistema
Cobiss ali drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem Cobiss;

-

kopijo objavljenega ali v objavo sprejetega strokovnega članka ali izpisek iz
sistema Cobiss ali drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem Cobiss;.
dokazilo pristojnega urada o prejeti vlogi za patent, sprejet v postopek v RS;
program znanstvene konference ali vabilo na dogodek ter kopijo prispevka ali
predstavitve in dokazilo organizatorja o udeležbi;
o prejetih nagradah, povezanih s študijem.

Če k vlogi ne bodo priložena dokazila za dosežke o dosedanjem
znanstveno-raziskovalnem delu in nagradah, tudi če jih je študent
označil v prijavnem obrazcu Prijava na javni razpis, se šteje, da študent
teh dosežkov ne uveljavlja in se ne poziva k dopolnitvi vloge.

8. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Vloga je dosegljiva na spletnem naslovu AMEU-ISH http://www.ish.si/?p=4637.
Študent vlogo, ki mora vsebovati podpisan prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in
podpisano prilogo »Idejna zasnova doktorske disertacije«, skupaj z zahtevanimi dokazili
obvezno pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »Vloga na javni razpis za sofinanciranje doktorskega
študija – generacija 2016« po priporočeni pošti na naslov Alma Mater Europaea –
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij,
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je prispela najkasneje na dan 03. 11. 2016 do 12.
ure po priporočeni pošti in je bila do tega roka tudi elektronsko oddana na naslov:
ish@ish.si.
Če vloga ne bo oddana v elektronski in fizični obliki do roka iz razpisa, se šteje, da
vloga ni bila oddana.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec »Prijava na javni razpis« in podpisano prilogo »Idejna zasnova doktorske disertacije«
ter vsa zahtevana dokazila v fizični obliki. Prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in priloga
»Idejna zasnova doktorske disertacije«, morata biti izpolnjena in podpisana s strani zahtevanih
oseb, navedenih na posameznih obrazcih.
Če se podatki, oddani preko elektronske prijave na javni razpis, razlikujejo od podatkov,
navedenih v vlogi, oddani v fizični obliki, se kot verodostojne upošteva podatke v fizični vlogi.
Študent je dolžan spremljati obvestila, informacije in navodila v zvezi s tem javnim
razpisom, ki jih AMEU-ISH objavi na svojem spletnem naslovu: www.ish.si ter ta
obvestila, informacije in navodila upoštevati kot sestavni del javnega razpisa.

9. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo izvedla komisija za odpiraje vlog, ki jo imenuje Senat AMEU-ISH. Zaradi
pričakovanega večjega števila vlog odpiranje ne bo javno. Odpiranje vlog se izvede v prostorih
AMEU-ISH po zaključenem roku za oddajo vlog.
Odpirale se bodo samo v razpisanem roku dostavljene vloge na javni razpis po vrstnem redu,
kot so prispele na AMEU-ISH.

Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog. Vloga je popolna, če so
predloženi in izpolnjeni vsi obrazci in ustrezna dokazila o izobrazbi, navedena v točki 7.
V primeru formalno nepopolnih vlog komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pozove k dopolnitvi
tiste študente, katerih prijave niso popolne. Študenti bodo lahko vlogo dopolnili v roku 3 dni
od vročitve poziva za dopolnitev. Nepopolna vloga, ki je študent ne bo dopolnil v skladu s
pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
Prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in priloga »Idejna zasnova doktorske disertacije«,
morata biti izpolnjena in podpisana s strani zahtevanih oseb, navedenih na posameznih
obrazcih.
Če k vlogi ne bodo priložena dokazila za dosežke o dosedanjem znanstvenoraziskovalnem delu, tudi če jih je študent označil v obrazcu Prijava na javni razpis,
se ne poziva k dopolnitvi vloge.
10. OBVEŠČANJE O IZBORU
O izboru in dodelitvi sredstev bo na podlagi predloga komisije za ocenjevanje z odločbo odločil
predsednik AMEU-ISH. Študenti bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 08. 11. 2016 po epošti. Izbrani študent bo hkrati z odločbo o izboru prejel v podpis pogodbo o sofinanciranju.
Če se izbrani študent do 11. 11. 2016 ne odzove oziroma AMEU-ISH ne vrne vseh podpisanih
izvodov pogodb o sofinanciranju, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje po tem javnem
razpisu oz. da od nje odstopa.

11. UGOVOR
Morebitni ugovor zoper odločbo iz prejšnje točke javnega razpisa lahko študent vloži na AMEUISH v roku 3 dni od vročitve odločbe. V pisnem ugovoru morajo biti natančno obrazloženi
razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen in priložena dokazila o navedbah. Predmet ugovora ne
morejo biti določila razpisa in merila za izbiro. O ugovoru v 30 dneh od prejema odloči
predsednik AMEU-ISH. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi študenti.

12. ZAGOTAVLJANJE ENAKIH MOŽNOSTI
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija
med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija.

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Z oddajo vloge študent potrdi, da se je seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

14. POSLEDICE V PRIMERU UGOTOVITVE DVOJNEGA FINANCIRANJA
Za šolnino, sofinancirano po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih
javnih sredstev.

V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja šolnine iz drugih javnih sredstev mora izbrani
študent vrniti AMEU-ISH vsa sredstva po pogodbi o sofinanciranju, pogodba o sofinanciranju
pa se odpove.

15. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Razpisno besedilo,
2. Prijavni obrazec Prijava na javni razpis,
3. Prilogo Idejna zasnova doktorske disertacije,
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh AMEU-ISH www.ish.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki,
se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

AMEU-ISH
28. 10. 2016

