
,Navid ezna prekinitev sodelovanja je mogodan
Razpis ARRS Na agenciji priznavajo, da bi morali vsaj mhtevati prijavo na zavodu na dan objave razpisa, in ne konca
LJUBLJANA - Razpis agencije za
raziskova lno dejavnost (ARRS)
je bil napisan zato, da bi po-
magal brezposelnim mlqdim
doktorjem znanosti. A kot ka-
iejo rezultati, pomaga tudi ti-
stim, ki so izkoristili priloinost
ob slabo pripravljenem razpisu
- in svoje sodelavce vsaj za ne-
kaj dni poslali na zavod. Med
njimije tudi profesor dr. Marko
Topit, kije hkrati predsednik
znanstvenega sveta agencije.

TINA KRISTAN

Razpis za spodbujanje zaposlova-
nja mladih doktorjev znanosti je
ARRS objavil v zatetku junija, rok
za prijavo je potekel 10. septembra.
Podatki zavodaza zaposlovanje ka-
Zejo, da se je v tem dasu Stevilo na
novo prijavljenih doktorjev znano-
sti v evidenco brezposelnih pove-
ialo. Junija je bilo taKnih 13, enako
kot leto prej, julija 38, avgusta 24 in
septembra 26, kar je skupaj skoraj
enkrat ved kot lani.

Nekaj od teh smo na51i, in si-
cer tako, da smo pogledali izbrane
na omenjenem razpisu. Pogodbo
o zaposlitvi za 18 mesecev bo na
visokoiolskih zavodih dobilo 35
mladih, kar tretjina od teh je po po-
datkih v bazi Sicris ie danes tlanov
programske skupine na posamezni
fakulteti ali institutu. eeprav to po
mnenju nekaterih sogovornikov
kaZe predvsem na neaZuriranje
baze, kar da vzame prevet dasa, je
dodatno poizvedovanje potrdilo,
da je kar nekaj od izbranih na raz-
pisu sodelovalo z isto visokoSolsko
institucijo 5e v tasu, ko je bit razpis
Ze objavljen. Tega posamezne vodje
programskih skupin ali dekani fa-
kultet niti ne skrivajo, saj da zaradi
pomanjkanja sredstev izkoristijo
risako priloZnost, ki se jim ponudi.

I

Na zavodu le nekaj dni
Ko smo pregledali vse izbrane mla-
de doktorje znanosti in njihove
vodje programskih skupin, nismo
mogli mimo profesorja na fakulteti
za elektrotehniko dr. Marka Topita,
saj je ta od sredine junija tudi pred-
sednik znanstvenega sveta ARRS.
Znanstveni svet je po poslovniku
agencije njegovo najvi5je strokovno
in svetovalno telo, ki med drugim
sprejema strokovna izhodi5da za
pripravo sploSnih aktov agencije
- pravilnike, tekste razpisov, oce-
njevalne postopke -, ter pripravlja
predloge za pripravljanje in izvaja-
nje ciljev ter instrumentov razisko-
valne in razvojne politike.

,Nai kandidat je s 30. junijem
kondal dveletni podoktorski projekt
na ministrstvu za izobraievanje,
znanost in Sport, nato je dva meseca
sodeloval na ewopskemprojektu, ki
se izteka,n je zapisal Topii. Iz odgo-
vora je mogode razbrati, da se ta 5e
ni konial, a kljub temu se je njihov
doktor znanosti vpisal v evidenco
brezposlenih. Zakaj, ne vemo.

Je pa dekan fakultete za elektro-
tehniko dr. Igor Papit dodal, da je
,navidezna prekinitev delovnega
razmerya, na pnmer za en mesec,
zaradi izpolnitve pogoja, daje kan-
didat prijavljen na zavodu, glede
na razpis naprZ mogoia. To bi pre-
prosto lahko prepretili z navedbo v
razpisnih pogojih, da je bil kandidat
brezposeln dlje iasa oziroma Ze
pred objavo razpisa.n Po njegovem
mnbnju bi moral taKen razpis biti
namenjen zlasti dolgorotni zapo-
sliM mladih doktodev znanosti v
gospodarstvu.

Tudi profesor na biotehniSki fa-
kulteti dr. Miha Humar, ki je vodja
programa -Les in lignocelulozni kom-
poziti, v kateri po podatkih Sicrisa
sodeluje tudi njihov izbrani mladi
doktor znanosti, priznava, da ,so
sprejeli igro, ki jo ARRS igra". Poleti
je njihovemu raziskovalcu prav tako

potekel projekt, ki ga je flnanciralo
ministrstvo, zato so ga, z mislijo na
objavljen razpis, pozvali, naj se vpi-
5e med brezposelne.

Tudi fakulteta za medije bo v tem
mesecu s soflnanciranjem drZave
zaposlila mladega znanstvenika, ki
je pri njih Ze bil zaposlen za dolo-
ien tas, fudi 5e v tem letu. Enako nd
fakulteti za informacijske Studije,
iigar izbrani kandidat je od sredine
leta 2013 do konca junija 2015 imel s
fakulteto sklenj eno pogodbo.

Se kasneje se je v evidenco brez-
posetnih prijavil mladi doktor zna-
nosti, s katerim se je na razpis pri-
javil Znaastvenoraziskovalni center
SAZU. Po besedah direktor dr. Ota
Lutharja ia vodje programske sku-
pine dr. MatjaZa Kuntnerja je bil
njihov kandidat pri njih za 20 ur na
teden zaposlen od zaietka leta do
konca avgusta. . Sedmega septem-
bra se je prijavil na zavod, pred tem
da je samdal odpoved. Zakaj, nista
sporotila. ,Letos jesenin pa je zapo-
slitev potekla vsaj enemu mlademu
doktorju, ki bo prihodnji teden s
soflnanciranjem drZave zaposlen na
Institutu JoZef Stefan.

Najpreprostejia reiitev je ...
Na agenciji odgovarjajo, da je 5lo pri
javnem razpisu za pilotno izuedbo.
ee jim bodo proratunske zmoZnosti
dopu5dale in bodo javni razpis po-
novili, bodo preutili tudi natine in
varovalke, kako nezaZelene poteze
prijaviteljev prepretiti. Prva in naj-
preprostejSa re5itev je, so zapisali,
da bi namesto kriterija, da je kandi-
dat na zavodu za zaposlovanje prija-
vljen na dan konca razpisa, zahte-
vali, da je prijavljen na dan objave
razpisa, pri iemervnaprej nebibilo
napovedano, kdaj bo razpis obja-
vljgn. S tem zaiasne prekinitve za-
poslitev oziroma zatasne prijave na
zavodu ne bi bile mogode, dodajajo.
Razpis bodo zato skrbno analizirali,
obljubljajo. Razpis agencije za raziskovalno dejavnost svojega namena, ker je bil preslabo premiiljen, ni dosegel.
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Brezposelni
le za das razpisa
ARRS Nou razpis za sofinanctranje
znanosti, ki svojega namenq ni dosegel
LJUBLTANA - Med izbranimi na
razpisu za spodbujanje zapo-
slovanja mladih doktorjev zna-
nosti, ki so se znaili na zavodu
za zaposlovanje, smo opazi-
li kar nekaj takinih, ki so bili
ie tik pred zakljuikom razpi-
sa zaposleni na fakulteti ali
initltutu.
TINA KRISTAN

Agenciia ia raziskovalno deiavnost
(ARRS) je junija objavila mzpis za
spodbujanje zaposlovanja mladih
doktoriev znanosti. S tem so se Po
njihovih besedah odzvali na peredo
problematiko mladih v znanstve-
nonziskovatni dejavnosti, njihov
namen pa jebil omogotiti zaPoslo-
vanje mladih doktorjev znanosti,
ki so po konaanem izobraZevanju
zaradi ekonomske in f,nanane kri-
ze ostali brez zaposlitve. Na voljo je
bil miliion evrov, izbrane instituci
ie, ki so vpisane v evidenco izvajal-
cev raziskovalne in razvoine derav-
nosti, pa bi morale mlade doktorie
znanosti 1. oktobra zaposliti za nai-
manj leto in pol.

Pogoja za doktorie znanosti sta
bila, da sozagovor doktorske diser-
tacije opravili od leta 2013 do kon-
ca maja letos in da so Prijavljeni
na zavodu za zaposlovanje. Koliko
tasa pred prijavo na razPis morajo
biti vpisani v evidenco brezposel=
nih, nibilo doloieno Napaka, ae so
res hoteu pomagati izvrstnim rnla-
dim doktoriem znanosti, ki zaradi

instituciiami ter tako ne razisko-
vati in objavljati, kar je v sedaniem
sistemu kljuano pri pridobivanju
toik za kandidinnje na razlitnih
razpisih. PIav itevilo todk za znan-
stveno in strokovno uspesnost ,e
bil kljutni kiterij pd odlotanju,
kdo bo med prijavljenimi, ki so iz-
polnjevali osnovna pogoja razpisa,
na koncu tudi izbran.

Kdo je izkoriltil priloinost?
Na tokntni iavni mzpis agenci-
je je prispelo sto pdiav, 44 iih bo
ARRS sofinancirala. Pd 35 so bile
prijavitelj visokololske institucije,
pi devetih gospodarske druzbe.
Seznama zadnjih vteraj od agen-
ciie nismo dobiti, ker da aakaio
na potrditev sheme driavnih po-
moti, medtem ko so listo izbranih
fakultet in institutov objavili na
spletni strani. Med njimiie tretjina
takinih, ki so bili ie vtera.i po po-
datkih Sicrisa tlani programskih
skupin. Na vodie teh skupin in
dekane oziroma direktorie fakul-
tet ali institutov smo vaeruj naslo-
viti vet vpraianj. Nekated so nam
odgovorili, drugi ne. Pd nekaterih
smo tako ostali tudi brez informa-
cije, kdaj so se izbBni mladi dok-
tori znanosti prijavili na zavod in
ali so bili v evidenco brezposelnih
lpisani le v dasu razpisa oziroma
celo le neka.i dni.

Kdo je izkoristil pdloznost, ki se
le pojavila ob slabo pripravljenem
razpisu ARRS, preberite na drugi
strani. Med njimi je tudi Predse-
dnik znanstvenega sveta ARRS.


