


Najpomembnejši dosežki:
 Doktorat znanosti s področja fizike in objavljenih 9 člankov v znanstvenih revijah
 Pripravil in izvedel nacionalni trening vodstvenega kadra Zveze tabornikov 

Slovenije, priznanega s strani svetovne organizacije (WOSM), kjer smo izobrazili 15 
vodij izobraževanj in več kot 100 mladih vodij iz cele Slovenije

 Pripravil eksperiment določanja fizikalnih lastnosti grafena, ki je bil vključen v učni načrt 
Fakultete za matematiko in fiziko

Izkušnje in veščine z naslednih področij:
Eksperimentalna fizika / projektno vodenje / načrtovanje projektov / strateško načrtovanje / javno 
nastopanje / obdelava podatkov  / poučevanje fizike /  jeziki: angleščina, nemščina, švedščina
 

Počel sem že:

 2017 – danes – Testni inžinir v podjetju Visionect
 2016-danes – Načrtovalec in mentor na tečaju Assistant Leader trainer (tečaj akreditiran s

strani Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM) pri Zvezi tabornikov Slovenije,
kjer sem sodeloval pri pripravi programa in izvedbi treninga na katerem smo izobrazili 15
trenerjev izobraževalcev in več kot 100 taborniških vodij v Zvezi tabornikov Slovenije

 2015-danes –  Asistent  na  Fakulteti  za  matematiko  in  fiziko,  kjer  sem  uvedel  nov
eksperiment v učni načrt, ki sledi zadnjim znanstvenim odkritjem in vodil računske vaje

 2015-danes –  Svetovalec  načelnika  Zveze  tabornikov  Slovenije,  s  katerim  vodimo
največjo mladinsko organizacijo v Sloveniji z več kot 8000 člani

 2012-2016 –  Mladi  raziskovalec  na  Institutu  Jožef  Stefan,  kjer  sem raziskoval  fazne
prehode v kristalih in v tem času objavil 9 znanstvenih člankov v priznanih mednarodnih
revijah

 2007-2015 – Programski vodja taborniškega rodu Veseli veter iz Murske Sobote, kjer se je
pod mojim vodstvom število članov in prostovoljcev povečalo za 5-krat

Pohvalim se lahko tudi z:
 Izbran sem bil v podjetniški program YesStart, ki ga izvaja združenje menedžerjev YES
 Uspešno natreniranim psom, s katerim sva osvojila naslov državnih podprvakov v delu z

nosom :) 

Izobrazba:

 Doktorat znanosti iz področja fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Miloš BOROVŠAK 
Doktor fizike z več kot 100 izvedenimi projekti

Ivanocijevo naselje 26, 9000 Murska Sobota 

telefon: 040 654 046 
e-mail: milos.borovsak@gmail.com 


