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Spoštovani, 

 

 

vabimo vas k udeležbi v fokusni skupini za mlade raziskovalce, ki bo 

v sredo, 25. 1. 2012 ob 16. uri 

v prostorih Šole za ravnatelje na Brdu pri Kranju (hotel Kokra). 

 

 

V okviru aplikativnega projekta "Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko 

inštituta mladih raziskovalcev" (2009 – 2012) ugotavljamo značilnosti implementacije 

programa mladih raziskovalcev in njegovega prispevka pri razvoju znanstveno-raziskovalne 

sfere in človeškega kapitala v Republiki Sloveniji. Za namen analize učinkov na 

udeležence programa smo med dosedanjimi mladimi raziskovalci (MR) in mladimi 

raziskovalci v gospodarstvu (MRG) izvedli anketo, za pridobitev dodatnih podatkov pa 

bomo izvedli še fokusne skupine.  

 

Namen fokusnih skupin je pridobiti poglobljene podatke o osebnih izkušnjah 

posameznikov s programom usposabljanja MR in MRG. Izvedli bomo tri pogovore, v 

katerih bodo sodelovali MR, MRG ter mentorji MR in MRG. Nabor kandidatov za 

sodelovanje v raziskavi smo pripravili na podlagi socialnih mrež ter javnih evidenc ARRS 

in TIA tako, da smo zagotovili raznolikost po znanstveno-raziskovalnih področjih in po 

visokošolskih zavodih.   

 

Pogovor, na katerega vas vabimo, je namenjen kandidatom, ki so v program 

usposabljanja kot MR vključeni vsaj 3 leta ali so ga že zaključili in po usposabljanju še 

niso bili v vlogi mentorja MR/MRG. Če ste že bili v vlogi mentorja, vas vabimo, da se 

udeležite pogovora z mentorji (v sredo, 25. 1. ob 10. uri). Pogovor bo predvidoma trajal 

60 do 90 minut. Udeležbo v fokusni skupini bomo nagradili s simboličnim zneskom 50 

eur z namenom povračila potnih stroškov. 

 

K sodelovanju vljudno vabimo tudi vas, saj menimo, da lahko vaša izkušnja doprinese h 

kakovosti raziskave in rezultatov projekta. Prosimo vas, da nam morebitna vprašanja in 

interes za udeležbo sporočite najkasneje do 20. 1. 2012 na elektronski naslov 

katarina.kosmrlj@fm-kp.si. 

 

 

Hvala in lep pozdrav! 

 

Izr. prof. dr. Nada Trunk Širca  

Vodja projekta 

 

Asist. Katarina Košmrlj 

Asist. dr. Ana Arzenšek 

Članici projektne skupine 
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