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Ljubljana, petek, 8. junij 2018 

Razpis za mesto Mladega raziskovalca (M/Ž) s področja varstva rastlin 

Programska skupina Agrobiodiverziteta na Kmetijskem inštitutu Slovenije bo v letu 2018 

zaposlila mladega raziskovalca (m/ž) in vabi zainteresirane študentke in študente, da se 

predstavijo. 

 

Mladi raziskovalec (m/ž) bo deloval na področju raziskav biotičnega varstva rastlin. 

Proučeval bo odnose žuželka – mikroorganizem – rastlina, natančneje, kako bi bilo mogoče 

te odnose manipulirati za izboljšanje zaščite korenin pred talnimi rastlinojedimi žuželkami. 

Potencialni izsledki raziskave lahko pripomorejo k zmanjšanju uporabe sintetičnih 

kemičnih fitofarmacevtskih sredstev ter razvoju novih strategij obvladovanja škodljivcev. 

Interdisciplinarna raziskava bo vključevala področja aplikativne mikrobiologije, 

entomologije, rastlinske fiziologije, biotehnologije in molekularne biologije. Kandidat se bo 

vključil v delo ekipe Oddelka za varstvo rastlin, ki mu bo nudila potrebna znanja in podporo 

pri doseganju zastavljenih raziskovalnih ciljev. 

 

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. 

 

Potrebni pogoj je zaključen študij 2. Bolonjske stopnje in vpis na Interdisciplinarni 

doktorski študijski program Bioznanosti na Univerzi v Ljubljani jeseni 2018. Od kandidatov 

pričakujemo delavnost, odgovornost, samostojnost in optimizem. 

 

Mladi raziskovalec/raziskovalka bo imel/a možnost za izpopolnjevanje v priznanih 

laboratorijih v tujini, možnost rednega udeleževanja na domačih in mednarodnih 

znanstvenih srečanjih, ustvarjalno in stimulativno delovno okolje ter dostop do moderne 

opreme. 

 

Vabimo samoiniciativne in visoko motivirane študente naravoslovnih smeri (biologija, 

mikrobiologija, biotehnologija in sorodne vede), z izrazitim interesom za interdisciplinarne 

raziskave z zgoraj omenjenih področij raziskave, da se predstavijo. Kandidate/ke vabimo, da 

prijave s kratkim življenjepisom in motivacijskim pismom pošljejo na naslov: 

jaka.razinger@kis.si. Razpis bo odprt do 15.7.2018. 


