
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

»Neformalno sodelovanje med raziskovalci v obliki izmenjave informacij in 
orodij je morda še bolj pomembno kot formalno sodelovanje za nadaljnji razvoj 

ideje odprte znanosti!« 
 
 
Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) je bilo ustanovljeno pred 17. leti z namenom 

povezovanja doktorskih študentov, mladih raziskovalcev in podoktorskih raziskovalcev z različnih 
raziskovalnih področij. 

Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu, zavzemanje za 
čim bolj kakovosten doktorski študij, promocija in prizadevanje za izboljšanje razmer za slovensko 
znanost in raziskovalno dejavnost, izboljšanje pogojev dela mladih raziskovalcev ter lažje uveljavljanje 
bodočih doktorskih intelektualcev v družbi. DMRS nastopa kot ključno vozlišče med doktorskimi 
študenti na eni ter ministrstvom in univerzami na drugi strani in s tem omogoča lažjo izmenjavo idej in 
izkušenj, predvsem pa deluje kot predstavnik in zagovornik njihovih stališč. V zadnjem času dajemo 
vedno večji poudarek tudi spodbujanju podjetništva med doktorskimi študenti in povezovanju z 
gospodarstvom, saj menimo, da je za razvoj družbe ključnega pomena učinkovit prenos znanja z 
akademskega področja v gospodarstvo. 

Naše cilje uresničujemo s sodelovanjem v javnih razpravah, pri pripravi pravilnikov, s 
sodelovanjem z raziskovalnimi ustanovami in agencijami ter s pripravo in izvajanjem samostojnih 
projektov. Poleg omenjenih dejavnosti, društvo povezuje mlade raziskovalce z različnih področij tudi z 
organizacijo družabnih dogodkov in srečanj. 

Društvo se povezuje in sodeluje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. 
Med pomembnejšimi je Evropski svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev Eurodoc, ki 
združuje nacionalne organizacije doktorskih študentov v Evropi. Povezovanje preko Eurodoca s tujimi 
organizaciji nam omogoča enostavnejši vpogled v in primerjavo razmer mladih, ki delujejo na področju 
znanosti v tujini in pri nas. Preko svojega predstavnika v organizaciji sooblikujemo stališča in 
priporočila, ki jih Eurodoc zagovarja na nivoju Evropske unije. Svojega predstavnika imamo tudi v 
Slovenski nacionalni komisija za UNESCO. 

Eden vidnejših dogodkov, ki ga prirejamo že nekaj let zapovrstjo, je prav gotovo Mentor leta. 
Med mentorji, ki jih kot kandidate za naziv predlagajo njihovi doktorski študentje, izberemo tistega, ki 
nas s svojim izjemnim delom najbolj prepriča in mu podelimo nagrado za najboljšega mentorja leta. Z 
dogodkom želimo spodbujati dobro mentorstvo in kakovostne mentorske prakse. 

Spomladi prihodnje leto pripravljamo večdnevno konferenco z naslovom Dnevi mladih 
raziskovalcev. Na dogodku želimo soočiti različne poglede na mesto doktorjev znanosti v družbi 
znanja, možnosti kariernih poti mladih doktorjev znanosti na različnih področjih v gospodarstvu in tujih 
akademskih ter raziskovalnih ustanovah. 

S svojo aktivnostjo, izpostavljanjem dobrih praks in konstruktivno kritiko strmimo k temu, da bi 
znanje ne ostajalo vrednota le na papirju, temveč tudi v družbi. Vse doktorske študente in mlade 
raziskovalce, ki z nami delite našo vizijo, vabimo, da se nam pridružite! 
 
Več o DMRS: 
w: http://www.drustvo-dmrs.si  
e: dmrs@drustvo-dmrs.si 
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