
 
 

 
 

Razpis za mesto Mladega raziskovalca (m/ž) s področja Rastlinske 
produkcije in predelave 

 

Programska skupina Agrobiodiverziteta na Kmetijskem inštitutu Slovenije bo v letu 2021 zaposlila 
mladega raziskovalca (m/ž) in vabi zainteresirane kandidate in kandidatke, da se predstavijo. 

 

Vaše glavne odgovornosti: 

Mladi raziskovalec (m/ž) bo deloval na področju raziskav rastlinske produkcije in predelave – 
populacijska genetika in genomika ter podatkovno procesiranje in manipulacija z različnimi tipi 
podatkov na področju tematike; tema doktorskega usposabljanja bo prilagojena profilu izbranega 
kandidata in vezana na tekoče mednarodne projekte.   

 

Nudimo:  

Mladega raziskovalca (m/ž) bo financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost. 
Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati pogoje v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur.l.RS 79/17 z dne 
28.12.2017).  

Zaposlitev bo za določen čas za čas doktorskega študija, z možnostjo podaljšanja. 

 

Pričakujemo: 

Potrebni pogoj za zasedbo delovnega mesta je zaključen študij 2. bolonjske stopnje in vpis na 
doktorski študijski program. 

Od kandidatov pričakujemo poleg izkazane nadpovprečne uspešnosti na dodiplomskem študiju tudi 
pripravljenost na dopolnilno usposabljanje na tujih partnerskih inštitutih ter zelo dobro znanje 
angleškega jezika. 

Vabimo samoiniciativne in visoko motivirane kandidate/ke študijske smeri agronomija, 
biotehnologija, molekularna biologija, biologija in ekologija. 

Kandidati morajo, poleg zgoraj navedenih, obvezno izpolnjevati tudi pogoje iz 113. člena Pravilnika 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (dosegljiv 
na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS -
http://www.arrs.si/sl/akti/20/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-okt20.asp 
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Kandidate/ke vabimo, da prijave z življenjepisom in dokazili (dokazilo o povprečni oceni vseh 
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju, t.j. na l. in ll. bolonjski stopnji, potrdilo o opravljenem 
zaključku študija ter oceno mag. dela, podatek ali ste že vpisani na doktorski študij – priložiti 
potrdilo o vpisu) pošljejo na naslov: kadri@kis.si 
 
Prijave na razpis so na voljo do 23.07.2021. 
 
Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku. 

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi. 
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