
MSCA IF MASTERCLASS PROGRAM UNIVERZE V LJUBLJANI 2019 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA IN PODPORE PRI PRIJAVAH NA RAZPIS H2020 MSCA IF 

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost (USRD) bo v letu 2019 ponovno izvedla sklop aktivnosti v 
podporo in pomoč tujim podoktorskih raziskovalcem in njihovim mentorjem na UL pri projektnih prijavah na 

razpis MSCA IF 2019 in organizirala dvodnevno delavnico MSCA IF MASTERCLASS UL. 

 V okvir evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sodi tudi shema MSCA individualnih štipendij, 
katere cilj je na povezati odlične mentorje z izkušenimi raziskovalci na skupnem raziskovalnem projektu iz katerega koli 
znanstvenega področja. Shema MSCA IF omogoča zaposlitev najbolj obetavnih izkušenih raziskovalcev iz celega sveta za 
obdobje 1-3 let. Gostujoča organizacija in mentor morata takšnemu raziskovalcu omogočiti dodatni razvoj raziskovalne 
kariere, mu nuditi dodatna znanja ter ga povezati v nove raziskovalne in gospodarske mreže. 

Razpis se odpre 11. aprila 2019, rok za oddajo projektnih predlogov pa je 11. septembra 2019. 

PREGLED AKTIVNOSTI (obveščanje tudi preko e-maila) 

1. Iskanje izkušenega raziskovalca NOVEMBER 2018 – FEBRUAR 2019 
Pomembno je, da mednarodne raziskovalce mentorji UL iščete sami na različnih domačih in tujih 
konferencah, posvetih, preko poznanstev, mrež, ipd. Razmislite o vaših že vzpostavljenih povezavah s tujino 
oz. raziskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za MSCA IF, s katerimi bi želeli sodelovati ter sami podate pobudo za 
skupno prijavo. 
 Pisne smernice za iskanje in izbor izkušenega raziskovalca. 
 Izbirno: zaprosite lahko za pomoč pri iskanju raziskovalcev preko USRD kanalov (objava na spletni 

strani, Euraxess portalu, pošiljanje preko NCP-ja, ipd.). Potrebno je izpolniti obrazec (»Expression 
of supervisor’s interest«)- rok za oddajo obrazca naši pisarni je 15.december 2018. 
 

2. Potrditev sodelovanja in izbor raziskovalca FEBRUAR 2019 
USRD pošlje poziv. Mentor UL sporoči izbor raziskovalca in potrdi sodelovanje pri nadaljnjih aktivnostih 
(pomoč pri pisanju projektne prijave, udeležba na dvodnevni delavnici Masterclass, iskanje »secondmenta«, 
ipd.). 
 
 Mentor UL sporoči podatke izbranega tujega raziskovalca ali raziskovalke. 
 Mentor UL sporoči ime podporne osebe na članici, ki mu bo pomagala pri organizaciji obiska 

tujega raziskovalca na UL (urejanje namestitve, urejanje VIZE, ipd.).  
 USRD bo poslala uradno vabilo izbranim raziskovalcem za udeležbo na dvodnevni delavnici MSCA 

IF Masterclass (+ poziv za pripravo celotnega osnutka MSCA IF projektne prijave). Rok za oddajo 
prijavnice na delavnico bo v mesecu aprilu 2019. 

 
3. Predstavitev aktivnosti za izvedbo dvodnevne delavnice  MAREC 2019 
Sestanek bo namenjen predstavitvi aktivnosti članic in rektorata v povezavi z gostovanjem tujih izkušenih 
raziskovalcev ali raziskovalk, ki bodo obiskali UL in se udeležili dvodnevne delavnice MSCA IF Masterclass 
Univerze v Ljubljani (finančni plan in usmeritve). 
 
4. Dvodnevna delavnica MSCA IF Masterclass UL 30-31 MAJ 2019 
Program vključuje dvodnevno delavnico na rektoratu UL in obisk tujih raziskovalcev na članicah. Raziskovalci 
se v sklopu delavnice seznanijo s UL kot potencialnim gostiteljem, informacijami za oddajo prijave, 
izkušnjami evalvatorja, ter se udeležijo usposabljanja s strani tujega eksperta. Priporočljivo je, da se 
delavnice udeleži tudi mentor UL. 
 
5. Pregled projektne prijave in drugo gradivo v pomoč  JULIJ - 11. SEPTEMBER 2019 
USRD nudi pomoč pri pregledu projektih prijav in poda komentarje in predloge za izboljšavo. V primeru, da 
je projektna prijava dovolj kvalitetna in pravočasno posredovala naši službi omogočimo tudi strokovno 
pomoč zunanjega eksperta. 
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H2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 

Poznamo 2 tipa individualnih štipendij: 

 Evropska shema mobilnosti, po kateri raziskovalec v eni izmed evropskih držav opravi 12 do 24 
mesečno mobilnost. Sem spadajo štipendije: 

• standardne evropske štipendije (EF) - namenjene raziskovalcem iz kjerkoli na svetu, ki želijo delati 
v Evropi, 

• štipendije za reintegracijo (RI-Reintegration panel) - namenjene raziskovalcem, ki so v tujini (v 3. 
državi) in se želijo vrniti v Evropo, 

• štipendije za ponovni zagon kariere (CAR-Career Restart panel) - premor, ki traja vsaj 12 mesecev v 
raziskovalčevi karieri (npr. porodniška, delo izven raziskovalne sfere,ipd.) 

• štipendije za razvoj kariere v neakademskem sektorju (Society and Enterprise panel) – ta panel je 
namenjen gostovanju raziskovalca v neakademskem sektorju in ni zanimiv za nas. 

 

 Globalna shema mobilnosti, po kateri mora raziskovalec opraviti 12 -24 mesečno mobilnost v 
neevropski državi (državi, ki ni pridružena programu Obzorje 2020 oz. 3. državo ) ter obvezno vrnitev 
v gostujočo organizacijo za 12 mesecev. Raziskovalec mora biti rezident držav članic EU oz. pridruženih 
članic. 
 

 

 

Raziskovalec mora izpolnjevati 2 pogoja 

 Izkušeni raziskovalci (ER – Experienced Researcher), ki so lahko podoktorski raziskovalci ali 
raziskovalci brez doktorata, vendar z najmanj 4 letnimi raziskovalnimi izkušnjami (prepričljiv dokaz 
delovnih izkušenj je pogodba o polni zaposlitvi/sodelovanje pri raziskovalnem projektu)(ni starostne 
omejitve).  
 

 Pravilo mobilnosti: ključna zahteva je fizična mobilnost (pogoj: raziskovalec ni delal ali prebival v 
državi gostitelja (za Globalno shemo to velja za 3. državo) več kot 12 mesecev v zadnjih treh (3) letih 
pred rokom za oddajo projektne prijave; za CAR in RI več kot 36 mesecev v zadnjih petih (5) letih). 

 


