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Priloga 4: Povzetek predvidenih ukrepov   
  
Ukrep Stanje (veljavna ureditev v Pravilniku – 

 I.1: Usklajeno poročilo recenzentov  n) 
členi) 

Pravilnik (splošno): 40., 172.b, 172.(k, l, m,Raziskovalni programi: 67., 68.,   84., 86., 88., 89. ne: 144., 145. Raziskovalni projekti: 83.,Uveljavljeni raziskovalci iz tujiZnanstveni sestanki: 151. Infrastrukturni programi: 69. Ciljno stanje Individualne recenzije vseh recenzentov recenzent- ejme poročevalec združene v usklajeno poročilo, ki ga prprijavitelj in je posredovano panelu. Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije.   
Ukrep Stanje (veljavna ureditev v 

 I.2:   Enofa  za raziskovalne projekte zni postopek javnega razpisaaziskovalni projekti:  82. - 89. 
Pravilniku – členi) 

R 
Ciljno stanje Izvedba enofaznega javnega razpisa za sofinanciranjraziskovalnih projektov. e Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije.   
Ukrep I.3: Ločen evalvacijski postopek za temeljne in aplikativne 

ovalne prorazisk Stanje (veljavna ureditev v 
jekte aziskovalni projekti:  89. 

Pravilniku – členi) 
R 

Ciljno stanje Elementi ocenjevanja ter posledično prijavni obrazci in ocenjevalni listi bodo različni za temeljne raziskovalne projekte (usklajeno s H2020/ERC-Consolidator Grant) in 0-aplikativne raziskovalne projekte (usklajeno s H202Collaborative Projects). Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije.  
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Ukrep I.4: Možnost predlaganja recenzentov s strani prijaviteljev   Stanje (veljavna ureditev v Pravilniku – členi) 

Pravilnik (splošno): 40., 172.b, 172.(k, l, m, n) Raziskovalni programi: 67., 68.,   84., 86.  ne: 144., 145. Raziskovalni projekti: 83.,Uveljavljeni raziskovalci iz tujiZnanstveni sestanki: 151. Infrastrukturni programi: 69. Ciljno stanje Prijavitelj projekta bo imel možnost predlagati recenzente svoje prijave raziskovalnega projekta, ki jih agencija lahko določi ob upoštevanju njihove strokovne primernosti in a števila ustreznosti glede konflikta interesov za oceno večjegprijav. Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije.   
Ukrep I.5: Seznanitev ZSA z izborom recenzentov v konkretnem razpisnem 

ku postop Stanje (veljavna ureditev v Pravilniku – členi) 
PR ravilnik (splošno): 40., 172.b, 172aziskovalni projekti: 83., 84., 86.  .(k, l, m, n) 

Ciljno stanje Seznanitev ZSA z ožjim seznamom recenzentov po pvedah, ki bodo določeni za ocenjevanje prijav na razposameznih isih. Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije.    
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Ukrep II.1: Upoštevanje ocene iz ocenjevanja v določanje obsega sredstev 
ovalnega prazisk

 Stanje (veljavna ureditev v 
rograma Raziskovalni programi: 63., posredno 67., Metodologija (poglavje H) Pravilniku – členi) Ciljno stanje Upoštevanje ocene iz evalvacijskega postopka pri doobsega sredstev raziskovalnega programa ločanju Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije  

 
 
Ukrep
 Stanje (veljavna ureditev v 

 II.2: Poen ov otenje obdobja financiranja raziskovalnih programRaziskovalni programi: 68., Metodologija (poglavje H) 
Pravilniku – členi) Ciljno stanje Uvedba enotnega obdobja financiranja, t.j. 6 let,  za vse , 4, 5 in 6 programe namesto sedanjih štirih možnih obdobij (3let) Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije   
Ukrep II.3: Razdruževanje raziskovalnih programov, katerih deli se 

o na različizvajaj Stanje (veljavna ureditev v 
nih RO Raziskovalni programi: 57., 62., 70. 

Pravilniku – členi) Ciljno stanje Vsak program se lahko izvaja samo na eni RO, kar je pogoj za začetek institucionalnih evalvacij po RO potrebni Faze izvedbe Enotno ob prvi spremembi pravilnika in posledično metodologije            
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Ukrep
 Stanje (veljavna ureditev v 

 III.1: Prav notenju znanstvene odličnosti ilo 10/10 pri vredPravilnik: 35. člen. 
Pravilniku – členi) Ciljno stanje Upoštevanje desetih najpomembnejših objav v zadnjihletih pri vrednotenju znanstvene  odličnosti.  desetih Faze izvedbe Ob spremembi pravilnika in posledično metodologije  
 
 
Ukrep Stanje (veljavna ureditev v 

 III.2: Odpr azalnikov A1, A2 in A3 ava seštevanja k

Pravilniku – členi) 
Pravilnik: 35., 36. Metodologija: 2. poglavje 

Ciljno stanje Uporaba kazalnikov A1, A2 in A3 diskretno in ne v oblikseštevka. i Faze izvedbe Ob spremembi pravilnika in posledično metodologije.  
 
 
Ukrep III.3: Natančnejše zbiranje podatkov o sredstvih drugih 

porabnikov, njihova segmentacija in upoštevanje družbeno ekonomske 
a kulturn

u
ozirom Stanje (veljavna ureditev v 

e relevantnosti 

Pravilniku – členi) 
Pravilnik: 34 (Sredstva drugih uporabnikov – ocena A3), 35 (določa obdobje). Metodologija: “četrti element (ocena A3) pa meri uspešnost o raziskovalca pri pridobivanju sredstev za projekte, ki nissredstva ARRS”* Ciljno stanje Kazalnik A3 preimenujemo v “Dejavnosti in interakcije”. e finančno ovrednoteni parametri in en Kazalnik sestavljajo trijparameter, vrednoten na podlagi točk COBISS: A3= {A3G, A3M, A3J, A3D} Za vsak i o listi i (  finančno ovrednoten parameter se zbirajo podatkn pogodba, naročilnica) in o partnerju. Faze izvedbe** I. faza: podatki se zbirajo po parametrih (z listino in partnerjem), izračun poteka na obstoječ način II. faza: popoln prehod na večparametrsko obravnavo A3 (predvideno paralelno obdobje v letu 2016)  *Splošna opomba: pojem vpetost v Pravilniku nastopa v členih 34, 68 in 89, vendar ni nikjer definiran. Pojem najdemo v Metodologiji, kjer tudi ni opredeljen, posredno izraz prvič nastopa v imenu datoteke pri zbiranju podatkov za A3, ponovno nedefinirano tudi pri kazalcih za projekte in programe. Problem: nikjer 
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ni enoznačno zapisana analogija med vpetostjo in A3, ki je s tem v veljavnih dokumentih zelo subjektivna kategorija.  ** Ločiti je potrebno evidentiranje podatkov A3 in njhovo uporabo (ta še ni na novo opredeljena). 


