NACIONALNI PROGRAM ŠTIPENDIJ
L'ORÉAL – UNESCO

»Za ženske v znanosti« 2020

Svet potrebuje znanost.
Znanost potrebuje ženske.
Že štirinajsto leto zapored partnerja slovenskega
nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« L'ORÉAL Adria in Slovenska nacionalna komisija
za UNESCO - razpisujeta nacionalni program
»Za ženske v znanosti« 2020, v okviru katerega
bosta trem mladim raziskovalkam podelila
štipendijo v enkratnem znesku 5.000 evrov.
Partnerstvo L’ORÉAL – UNESCO »Za ženske v
znanosti« deluje na mednarodni ravni že od leta
1998, od leta 2006 pa tudi v Sloveniji, kjer je
štipendijo prejelo že 37 slovenskih štipendistk.
Tako partnerja na nacionalni in mednarodni ravni
nagrajujeta mlade perspektivne raziskovalke za
njihov doprinos k znanstvenim spoznanjem ter jih
hkrati skušata še dodatno motivirati in podpreti
pri njihovi znanstveni karieri.

To je osrednje vodilo prizadevanj
partnerstva L’ORÉAL – UNESCO
“For Women in Science / Za ženske v
znanosti”, ki že od leta 1998 opozarja
na pomen in vlogo žensk v znanosti ter
nagrajuje njihovo znanstveno odličnost.

Znanstveno odličnost mladih raziskovalk
nagrajujeta tudi preko mednarodnega programa
International Rising Talents (Mednarodni
vzhajajoči talenti), v katerega se, na podlagi
predloga nacionalnega ocenjevalnega odbora,
vključuje tudi po ena štipendistka iz vsake
države, ki je v preteklem letu prejela nacionalno
štipendijo »Za ženske v znanosti«. Doslej sta pri
tem mednarodnem programu že sodelovali dve
slovenski štipendistki. Vsako leto pa partnerja
prestižno nagrado podelita tudi petim že
uveljavljenim znanstvenicam, ki s svojim delom že
spreminjajo svet na bolje, ter tako nudita celovito
podporo ženskam v znanosti po vsem svetu.

Prijavite se
Če ste mlada raziskovalka v zadnjem letu doktorskega študija, imate zanimiv izziv ali projekt, na
katerem raziskujete in delate, pogum ter vztrajnost, vas vabimo, da pošljete prijavo. Tudi v letu
2020 bosta partnerja programa L’ORÉAL – UNESCO “Za ženske v znanosti” podelila enoletne
štipendije v višini 5.000 eurov trem mladim raziskovalkam za njihovo raziskovalno delo.

Ocenjevalna skupina
»Za ženske v znanosti 2020«:
• D
 oc. dr. Mirijam Vrabec, Naravoslovnotehniška
fakulteta Univerze v Ljubljani
• Dr. Iva Hafner Bratkovič, Kemijski inštitut
Ljubljana
• Izr. prof. dr. Mojca Lunder, Fakulteta za
farmacijo Univerze v Ljubljani

Kako se prijaviti?
• Za nacionalne štipendije »Za ženske v
znanosti« se lahko prijavijo ženske v zadnjem
letu doktorskega študija naravoslovnih
znanosti, biotehnike ali medicine,
• prijave za štipendije so mogoče
od 7. oktobra 2019 do 7. novembra 2019.

Pomembni datumi:
• 7. november 2019 – zadnji rok za prijavo za
nacionalno štipendijo
• januar 2020 – vse kandidatke, ki so se prijavile
za štipendijo, prejmejo odločitev
• marec 2020 – zaključna slovesnost
nacionalnega programa in podelitev štipendij

Obrazec za prijavo in razpisni
pogoji so objavljeni na:
• https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/
nacionalni-razpis-unesco-loreal-za-zenskev-znanosti/ - spletna stran Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport RS, med
Javnimi objavami
Dodatne informacije o programu:
Barbara Urbanija
Tel: +386 (0)1 478 4799;
e-mail: barbara.urbanija@gov.si

Partnerja Nacionalnega programa
»Za ženske v znanosti«
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Spremljajte aktualne dogodke in novice iz sveta
znanosti na Facebook strani »Za ženske v znanosti«.

