Društvo za protetiko in ortotiko – ISPO Slovenija
Razpisuje

NATEČAJ
za najboljšo:
1. Raziskavo na področju protetike in ortotike
2. Novo metodo/izdelek na področju protetike in ortotike
3. Diplomsko nalogo na področju protetike in ortotike
Na razpis se lahko prijavi vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ali
druge države s stalnim prebivališčem v RS, ki ima izobrazbo iz področja
medicinske rehabilitacije, in/ali medicinskih pripomočkov, in/ali se zanjo
izobražuje, in/ali deluje na področju raziskav v rehabilitaciji.
Prijave, ki ustrezajo spodnjim razpisnim pogojem pošljite do 30. septembra 2021
na ispo.slovenija@gmail.com.
Natečaj bo za posamezno kategorijo veljaven, če bodo v posamezni kategoriji do
roka prispele vsaj tri prijave. Vse prijave bo ocenila tričlanska komisija. Prvi avtor
najboljšega dela v vsaki veljavni kategoriji bo nagrajen s plačilom polnopravne
članarine ISPO Slovenija za leto 2022. Vsi kandidati bodo svoje prijave predstavili
na jesenskem srečanju ISPO Slovenija, kjer bo tudi podelitev priznanj.
Tričlansko komisijo imenuje upravni odbor ISPO Slovenija v enem tednu po
zaključenem roku za prijavo. Člani komisije ne smejo biti avtorji, soavtorji ali
mentorji prijavljenih del. Vsak član mora pripadati drugi strokovni skupini. Člani
komisije morajo imeti opravljen vsaj raziskovalni magisterij ali veljaven naziv
učitelja po merilih Univerze v Ljubljani.
Ljubljana, 09. april 2021

Upravni odbor ISPO Slovenija

Razpisni pogoji za najboljšo Raziskavo na področju protetike
in ortotike
Kandidat mora do roka poslati:
1. povzetek raziskave (omejitev do 1000 besed)
2. izjavo, da gre za avtorsko delo dokončano v zadnjem letu (delo ne sme biti objavljeno
ali predstavljeno pred 1.1.2020)
3. izjavo, da se soavtorji strinjajo s prijavo
4. PDF objave (članka ali povzetka), če je bilo delo že objavljeno

Razpisni pogoji za najboljšo Novo metodo/izdelek na
področju protetike in ortotike
Kandidat mora do roka poslati:
1. povzetek (omejitev do 1000 besed)
2. izjavo, da gre za avtorsko delo dokončano v zadnjem letu (delo ne sme biti objavljeno
ali predstavljeno pred 1.1.2020)
3. izjavo, da se soavtorji strinjajo s prijavo
4. izjavo uporabnikov o izdelku (neobvezno)
5. PDF objave (članka ali povzetka), če je bilo delo že objavljeno

Razpisni pogoji za najboljšo Diplomsko nalogo
Kandidat mora do roka poslati:
1. povzetek diplomske naloge
2. Uradno potrdilo o datumu zagovora (zagovor mora biti opravljen v šolskem letu
2020/21, to je med 1. 10. 2020 in 30. 9. 2021)
3. PDF objave (članka ali povzetka), če je bilo delo že objavljeno

Ljubljana, 31. marec 2021

Upravni odbor ISPO Slovenija

Kriteriji za ocenjevanje raziskave, diplome
V kolikor prijava vsebuje vse potrebne dokumente, komisija ocenjuje:
1. Inovativnost ideje:
0. že dokazano v literaturi
1. v literaturi ni enotnega mnenja
2. izvirna, nova ideja/metoda
2. Ali so uporabljene metode ustrezne za odgovor na zastavljeno vprašanje?
0. NE
1. DA
3. Ali je delo odobrila etična komisija?
0. NE
1. Ni potrebno (raziskava ni bila izvedena na pacientih ali ni bila
nevarna za zdravje zdravih) ali DA
4. Ali so avtorji uporabili ustrezne statistične metode za analizo podatkov?
0. NE
1. DA
5. Ali rezultati odgovarjajo na zastavljeno vprašanje?
0. NE
1. Delno
2. DA
6. Kakovost razprave:
0. Nezadovoljiva
1. Srednja
2. Odlična
7. Ali je navedena literatura relevantna?
0. NE
1. DA
8. Ali je delo objavljivo?
0. NE
1. Da, v domači reviji z recenzijo
2. Da, v reviji s faktorjem vpliva
Vsak član komisije oceni prijavo samostojno. Točke se seštejejo. V postavkah 2,
3, 4, 5 in 7 ne sme dobiti niti ene ocene nič.

Ljubljana, 31. marec 2021

Upravni odbor ISPO Slovenija

Kriteriji za ocenjevanje nove metode ali izdelka
V kolikor prijava vsebuje vse potrebne dokumente, komisija ocenjuje:
1. Inovativnost metode, izdelka:
0. že objavljena metoda, izdelek
1. izboljšava že obstoječe metode, izdelka
2. izvirna, nova metoda, izdelek
2. Ali metoda oz. uporaba izdelka skrajša čas izdelave pripomočka?
0. Podaljša
1. NE
2. DA ali ni mogoče oceniti, ker gre za popolno novost
3. Ali metoda oz. uporaba izdelka izboljša končno funkcijo pripomočka?
0. NE
1. delno
2. DA ali ni mogoče oceniti, ker gre za popolno novost
4. Ali metoda oz. uporaba izdelka zmanjša izpostavljenost izdelovalca
škodljivim snovem in/ali fizičnim obremenitvam?
0. Poveča
1. NE
2. DA
5. Ali metoda oz. uporaba izdelka zmanjša izpostavljenost uporabnika
škodljivim snovem?
0. Poveča
1. NE
2. DA
6. Ali so mnenje o izdelku podali uporabniki?
0. NE
1. DA (potrebno ustrezno dokazilo)
7. Ali je novo metodo možno vpeljati v vsakodnevno klinično prakso oz.
izdelek v redno proizvodnjo?
0. NE
1. DA
8. Ali je delo objavljivo?
0. NE
1. Da, v domači reviji z recenzijo
2. Da, v reviji s faktorjem vpliva
Vsak član komisije oceni prijavo samostojno. Točke se seštejejo. V postavkah 4
in 5 ne sme dobiti niti ene ocene nič.
Ljubljana, 31. marec 2021

Upravni odbor ISPO Slovenija

