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NLZOH objavlja razpis za KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA 

s pričetkom financiranja oktobra 2021 

mentorica prof. dr. Maja Rupnik 

 (Oddelek za mikrobiološke raziskave, Center za medicinsko mikrobiologijo, NLZOH) 

tema: raziskave črevesne mikrobiote in bakteriofagov 

Lokacija raziskovalnega laboratorija: Maribor 

Podiplomski študij bo mladi raziskovalec opravljal na Univerzi v Ljubljani. 

Po zaključku doktorata je možna zaposlitev na NLZOH. 

 

Zaželena je univerzitetna izobrazba mikrobiološke, biotehnološke ali biološke smeri. 

 

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za mladega raziskovalca (113. člen Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti): 

• ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki 

Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter 

izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali 

• ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji 

po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem 

programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela) ali 

• ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 

2004, ali 

• ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in 

• starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi 

raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer 

se za vsak opravljen letnik doda eno leto. 

Kandidati, ki še nimajo zaključene ll. stopnje dodiplomskega študija, morajo to obveznost opraviti 

na način, ki bo omogočal vpis na podiplomski študij. 

 

Prijave s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo do 30.5.2021  na naslov: NLZOH, Maja 

Rupnik, Razpis – Mladi raziskovalec, Prvomajska 1, 2000 Maribor. 

Dodatne informacije so na voljo pri maja.rupnik@nlzoh.si 

 

Prijava naj vsebuje: 

- življenjepis 

- naslov magistrskega dela in navedene mentorje 

- dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji 

- povzetek morebitnega dosedanjega raziskovalnega dela 

- dokazilo o morebitnem zaključenem znanstvenem magisteriju; 

- podatek ali ste že vpisani na doktorski študij – priložiti potrdilo o vpisu; 

- dokazila o morebitnih o prejetih nagradah in priznanjih; 
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