
 
 

Upravni odbor Slovenskega biokemijskega društva (SBD) je na sestanku  

9. januarja 2018 sklenil, da razpiše 
 

10 štipendij po 500 EUR 
 

kot pomoč mlajšim članom SBD, ki se bodo aktivno udeležili mednarodnih raziskovalnih šol ali 

mednarodnih znanstvenih srečanj med 1. januarjem in 31. decembrom 2018. 
Štipendije niso namenjene sodelovanju na znanstvenih srečanjih na ozemlju Republike Slovenije. Če je prejemnik 

štipendije zaposlen, se štipendija nakaže na račun delodajalca. Medsebojno razmerje se uredi z donatorsko pogodbo. 

Če prejemnik štipendije ni zaposlen, uredi nakazilo štipendije neposredno z blagajnikom društva. Društvo želi 

spodbuditi mlade člane, da poiščejo in izkoristijo tudi  možnosti štipendiranja, ki jih ponujajo organizatorji srečanj ali 

druga strokovna združenja. 

 
Na razpis se lahko prijavijo člani, ki:  

 so že najmanj 6 mesecev včlanjeni v SBD (t.j. imajo plačano članarino za leto 2017 ali 2018) 

 bodo 28. februarja 2018 stari 35 let ali manj 

Kandidati naj predložijo: 

 prijavo na ta razpis, z utemeljitvijo udeležbe na mednarodni šoli ali srečanju 

 ustrezne dokumente o mednarodni šoli ali srečanju (1. ali 2. obvestilo ali podobno) 

 priporočilo mentorja ali vodje raziskovalne skupine 

 življenjepis 

 bibliografijo 

Merila za izbor: 

 kandidatova dosedanja uspešnost na raziskovalnem ali izobraževalnem področju 

 pomen udeležbe na srečanju za raziskovalno delo kandidata in skupine v kateri dela 

 prednost bodo imeli kandidati, ki bodo zaprosili za sofinanciranje tudi iz drugih virov (kandidati naj 

predložijo izjavo, da so zaprosili za štipendiranje iz drugega vira in/ali kopijo obvestila o izidu) 

 prednost bodo imeli kandidati, ki doslej še niso dobili štipendij SBD 

Obveznosti prejemnika štipendije: 

 štipendija se lahko porabi samo za udeležbo na mednarodni raziskovalni šoli ali mednarodnem 

raziskovalnem srečanju za katerega je kandidat zaprosil za štipendijo 

 jasna omemba podpore SBD na predstavljenem postru ali diapozitivu. 

 kratko poročilo o udeležbi (ena stran A4) najkasneje en mesec po dogodku 

 predložitev dokumenta, ki dokazuje aktivno udeležbo (kopija povzetka iz knjige povzetkov ali 

potrdilo organizatorja) 

 predložitev donatorske pogodbe (osnutek priložen), podpisane s strani zastopnika delodajalca. 

 

Prijave oddate kot eno pdf datoteko, ki naj vsebuje vse obvezne sestavine vloge, v spletni aplikaciji 

(http://sbd.si/sl/prijava-na-razpis.html) na spletnih straneh društva do 28. februarja 2018. 

 

 

Upravni odbor SBD bo odločitev o dodelitvi finančne pomoči sprejel do 15. marca 2018 ter sklep 

objavil na spletni strani društva (http://www.sbd.si). 

 
 

Za upravni odbor SBD: 

prof. dr. Janko Kos    V Ljubljani, 26. januar 2018 

predsednik SBD 
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