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ZADEVA:

NASTANEK KADROVSKE STRATEGIJE ZA RAZISKOVALCE UM, KI VKLJUČUJE NAČELA EVROPSKE LISTINE ZA
RAZISKOVALCE IN KODEKS RAVNANJA PRI ZAPOSLOVANJU RAZISKOVALCEV S PRIPADAJOČIM AKCIJSKIM NAČRTOM
za obdobje 2010-2014 in s tem povezane aktivnosti v Sloveniji in Evropi

Priprava kadrovske strategije za raziskovalce UM, ki vključuje načela kodeksa in listine ter pripadajoči akcijski načrt
je del vseevropskih aktivnosti, ki tečejo tako na institucionalnih kot nacionalnih nivojih pod okriljem Evropskega
partnerstva za raziskovalce in je proces, ki poteka v sodelovanju med državami članicami EU in Evropsko komisijo za
uresničevanje skupnih ciljev Lizbonske strategije na področjih, ki so ključnega pomena za razvoj raziskovalnih karier
ter za večjo mobilnost raziskovalcev.
Medtem ko je UM pod okriljem zgoraj omenjenega procesa že pripravila kadrovsko strategijo za raziskovalce, ki
vključuje načela listine in kodeksa ter njen akcijski načrt za implementacijo, MVZT prav tako pristopa k pripravi
nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje Evropskega partnerstva za raziskovalce in je v ta namen tudi
ustanovilo Ekspertno skupino za človeške vire v znanosti. Rektorska konferenca Republike Slovenije zagotavlja
sodelovanje predstavnikov univerz pri pripravi evropske strategije za razvoj človeških virov. Akcijski načrt za
uresničevanje Evropskega partnerstva za raziskovalce je zasnovan kot priprava na oblikovanje segmenta o razvoju
človeških virov v znanosti za novi Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2011-2015.
Na spletni strani Akcijskega načrta za uresničevanje Evropskega partnerstva za raziskovalce, je MVZT že odprlo javno
razpravo o odprtih vprašanjih in problemih, ki v Sloveniji spremljajo problematiko razvoja človeških virov v
znanosti, predvsem o vprašanju statusa raziskovalca kot javnega uslužbenca ter o problemih, s katerimi se
srečujejo slovenski raziskovalci, kadar se odločijo za mobilnost, poleg tega pa tudi o problemih, ki jih imajo
slovenske
raziskovalne
institucije,
kadar
nastopajo
v
vlogi
gostiteljev
tujih
raziskovalcev:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/znanost/javna_razprava_evropsko_partnerstvo_za_raziskovalce/
Pomembnejši datumi in dogodki povezani z nastankom kadrovske strategije in akcijskega načrta za njeno
implementacijo v obdobju 2010-2014:
-

dne 11. marca 2005 je Evropska komisija sprejela Priporočila o Evropski listini za raziskovalce ter o Kodeksu
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (v nadaljevanju »listina in kodeks«), ki smo ju od 2005 naprej
promovirali na različnih dogodkih (predstavitve 7. OP, program Ljudje,...);

-

dr. Radojka Verčko, MVZT, je na seji KZRZ, februarja 2008, predstavila kodeks in listino tudi članom KZRZ
UM;

-

Jeseni 2008 je bila s strani EK vzpostavljena mreža promotorjev listine in kodeksa, kamor je EK za
slovenskega promotorja listine in kodeksa ter marca 2009 (Potsdam, Nemčija) povabila UM (evropska mreža
50ih članov različnih profilov:dekani, rektorji, kadrovski managerji, raziskovalci….);
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-

Novembra 2008 je Rektorska konferenca Slovenije podpisala deklaracijo, s katerim se je zavezala k
implementaciji listine in kodeksa (podpisniki evropskih institucij so objavljeni na:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode);

-

12. marca 2009 - Resolucija Evropskega parlamenta o boljših poklicnih možnostih in večji mobilnosti:
evropsko partnerstvo za raziskovalce http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0125+0+DOC+XML+V0//SL

-

Junija 2009 smo se zavezali, da bomo do marca 2010 izdelali kadrovsko strategijo, ki bo upoštevala
ključne vidike listine in kodeksa in na ta način implementirali načela listine in kodeksa v prakso;

-

7.9.2009 (Warwick, Velika Britanija) je potekal sestanek institucionalne delovne skupine Evropske komisije
za pripravo kadrovske strategije za raziskovalce (stroške krije EK), kamor je bila kot članica povabljena UM;

-

15. 9. 2009 smo skladno s prejetimi navodili za implementacijo listine in kodeksa v kadrovsko strategijo
pozvali k sodelovanju pri definiranju ovir članice UM s poudarkom, da vključijo v kritično presojo ovir in
širši krog relevantnih predstavnikov na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sicer na različnih
hierarhičnih nivojih oz. vlogah zaradi kompleksnosti ureditve pogojev dela raziskovalcev in mobilnosti;

-

9. 2. 2010 in tako realizirali zastavljeno časovno obvezo implementacije listine in kodeksa v kadrovske
strategije do marca 2010;

-

Po sprejemu strategije:
1.
2.
3.
4.

objava le-te na spletno stran UM v slovenskem in angleškem jeziku,
potrdilo/priznanje Evropske komisije za kadrovsko strategijo za raziskovalce, ki vključuje načela
kodeksa in listine,
implementacija strategije skladno z akcijskim načrtom,
evalvacija implementacije kadrovske strategije Evropske komisije: zunanja predvidoma vsake 4 leta,
interna evalvacija na največ 2 leti.

-

Evropske institucije, ki bodo prejele potrdilo Evropske komisije, da kadrovska strategija s pripadajočim
akcijskim načrtom ustreza načelom kodeksa in listine, prejmejo dovoljenje za uporabo logotipa, ki to
simbolizira in je oblikovan posebej v namen prepoznavnosti tistih institucij, ki ravnajo s kadri skladno z
omenjenimi načeli. Po štirih letih oz. opravljeni zunanji evalvaciji je uporaba tega logotipa, v primeru
negativne ocene, odvzeta. Omenjen logotip zato simbolizira enega izmed temeljnih vidikov kvalitete
raziskovalnih institucij.

-

Vodja institucionalne delovne skupine pri EK: Dr. Dagmar Mayer, Policy Officer, GD za raziskave, Dir C:
Evropski raziskovalni prostor – Na znanju temelječe gospodarstvo, Univerze in raziskovalci (Unit C4)

Več informacij na spletnih straneh Evropske komisije in Evropskega parlamenta:
-

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090067+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN;
Prof. dr. Milan Marčič
PROREKTOR

Pripravila:
Brigita Krsnik Horvat
Vodja Strokovne službe za razvoj
znanstveno-raziskovalne in
umetniške dejavnosti
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