VABILO

na mednarodno delavnico
UČINKOVITO VODENJE MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV
S POUDARKOM NA OBZORJU 2020
SKLOP 2: Predstavitev programa Marie Skłodowska Curie
Problematika odprtega dostopa (t. i. »open access«) v Obzorju 2020
Univerza v Mariboru v sklopu projekta »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru«
organizira delavnico za zaposlene UM z naslovom »Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih
projektov s poudarkom na Obzorju 2020 – SKLOP 2: Predstavitev programa Marie Skłodowska Curie
Problematika odprtega dostopa (t. i. »open access«) v Obzorju 2020.
Delavnica bo 14. aprila 2015 v dvorani Frana Miklošiča Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

PROGRAM:
Čas

Vsebina delavnice

Izvajalec delavnice

9:00 – 10:30

Program Marie Skłodowska-Curie v Obzorju
2020: možnosti financiranja razvoja kariere
raziskovalcev

Petra Tramte, Nacionalna
kontaktna točka, MIZŠ
Dr. Radojka Verčko, zunanja
ekspertinja

10:30 - 10:45

Odmor s kavo

10:45 – 12:15

Uvod v odprti dostop in vpletenost v
raziskovalni prostor

12:15 – 13:00

Odprti dostop in pilotni program Odprti
raziskovalni podatki v Obzorju 2020

13:00 – 13:45

Odmor za kosilo

13:45 – 15:15

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki
(prijava Obzorje 2020)

15:15 - 15:30

Odmor s kavo

15:30 – 16:15

Odprti dostop in znanstveno komuniciranje

Mag. Dunja Legat, UKM
Petra Tramte, Nacionalna
kontaktna točka, MIZŠ

Doc. dr. Janez Štebe, UL FDV

Bernarda Korez, UKM

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Osrednji namen delavnice je seznanitev s priložnostmi, ki jih ponuja program Marie Skłodowska-Curie,
praktičnimi napotki za uspešno prijavo in nasveti za uspešno administrativno upravljanje projekta.
Posebej se bomo posvetili standardnim, a morda manj poznanim delom prijavnih obrazcev, ki se
nanašajo na: pilotni projekt (Pilot Project), problematiko odprtega dostopa in pripravi načrta ravnanja z
raziskovalnimi podatki. Delavnica je namenjena vsem zaposlenim na Univerzi v Mariboru: raziskovalcem,
visokošolskim učiteljem in sodelavcem, vodjem in izvajalcem projektov, strokovnim službam ter
zaposlenim, ki so kakorkoli vpeti v izvajanje projektov okvirnih programov EU.

O predavateljih
Petra Tramte je na ministrstvu pristojnem za znanost je zaposlena od leta 2007. Trenutno je zaposlena
kot podsekretarka na Direktoratu za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Tekom zaposlitve na ministrstvu je bila zadolžena tako za nacionalne kot tudi za evropske raziskovalne
programe, v zadnjem letu pa se področje njenega dela nanaša pretežno na evropske raziskovalne
programe in aktivnosti. Tako je zdaj v tekočem programu EU za raziskave in tehnološki razvoj Obzorje
2020 nacionalna kontaktna oseba za program MSCA in slovenska predstavnica v programskem odboru
Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Kot nacionalna kontaktna oseba za MSCA aktivno sodeluje v
koordinacijskem projektu evropskih nacionalnih kontaktnih oseb za MSCA, v projektu Net4Mobility.
Od leta 2013 je imenovana tudi za Nacionalno referenčno točko na področju odprtega dostopa, katere
glavna naloga je implementacija priporočil Evropske komisije v zvezi z dostopom in ohranjanjem
znanstvenih informacij na nacionalnem področju. V obeh vlogah redno organizira in predava na
informativnih dnevih o razpisih in drugih dogodkih, ki se nanašajo na omenjena področja.
Dr. Radojka Verčko je bila v obdobju 991-2013 zaposlena pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šolstvo (ter predhodna ministrstva, pristojna za znanost, v Direktoratu za mednarodno sodelovanje in v
Sektorju za znanost). Zadolžena je bila za mednarodno znanstveno in razvojno sodelovanje, sodelovanje
z mednarodnimi organizacijami s področja znanosti, sodelovanje pri evropskih okvirnih programih za
raziskave in tehnološki razvoj (področji človeških virov in vloge znanosti v družbi) in opravljala naloge
Nacionalne kontaktne osebe za program Ljudje, nazadnje 7.OP.
Doc. dr. Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, je predstojnik Arhiva
družboslovnih podatkov. Objavlja prispevke s področja promocije sekundarne analize raziskovalnih
podatkov, hranjenih v arhivu. Je član raziskovalne skupine Centra za raziskovanje javnega mnenja in
množičnih komunikacij. Sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja
raziskovalne podatkovne infrastrukture. Svetuje na področju digitalne hrambe in pri vprašanjih odprtega
dostopa in odprtih podatkov.
Mag. Dunja Legat je bibliotekarka, strokovnjakinja na področju znanstvenih časopisov, znanstvenega
komuniciranja, bibliografije raziskovalcev, bibliometrije in odprtega dostopa do znanstvenih del.
Bernarda Korez je bibliotekarka, redaktorica bibliografije UM, strokovnjakinja na področju klasifikacije
znanstvenih del, vrednotenja znanstvene uspešnosti in odprtega dostopa.
Za udeležbo se je potrebno predhodno prijaviti tukaj.
Vljudno vabljeni!
Univerza v Mariboru, Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

