POSTOPEK OD PRIJAVE DO VPISA v 1. LETNIK
INTERDISCIPLINARNEGA DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA
PROGRAMA BIOZNANOSTI
1. RAZPIS IN PRIJAVA ZA VPIS
Rok za prijavo: do vključno 24. avgusta 2018
Razpis za vpis na doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 je objavljen na
spletni strani Univerze v Ljubljani od sredine meseca februarja 2018 dalje.
Na doktorski študij BIOZNANOSTI se lahko vpišete diplomanti, ki imate pridobljeno eno
izmed naslednjih izobrazb:
• univerzitetno izobrazba (končna štiri letni nebolonjski univerzitetni program)
• bolonjsko 2. stopnjo (magisterij stroke)
• specializacijo po končanem visokošolskem strokovnem programu (pred vpisom
morate opraviti dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
po ECTS)
• specializacijo po končanem nebolonjskem, univerzitetnem programu (priznajo se
študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS)
• končan program, ki izobražujejo za poklic zdravnik, farmacevt, zobozdravnik ali
veterinar
• magisterij znanosti (priznajo se študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk
po ECTS).
Na doktorski študij BIOZNANOSTI se prijavite elektronsko, preko spletnega portala eVŠ:

http://portal.evs.gov.si/prijava/
Izpolnjeno prijavnico natisnete, podpišete in jo z vsemi zahtevanimi prilogami priporočeno
pošljite na naslov:
Biotehniška fakulteta
Referat za študij 3. stopnje
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
ali jo osebno prinesite v referat.
Tiskanje prijavnice ni potrebno, če ste jo izpolnili z digitalnim potrdilom. V tem primeru je
treba v referat poslati le priloge.
PRILOGE, KI JIH PRILOŽITE PRIJAVI:
1. kopije vseh že pridobljenih diplomskih listin
- če še ne boste diplomirali do 24. 8. 2018, priložite izjavo mentorja vašega magistrskega
dela, kdaj je predviden datum zagovora (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 28.
9. 2018)
ali
- kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana
ali
- odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome, če je diploma pridobljena v tujini. Če
odločbe še nimate, prijavi za vpis priložite dokumente, ki jih fakulteta potrebuje za
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priznanje tujega izobraževanja. Vloga za priznanje tuje izobrazbe se izpolni znotraj
aplikacije prijave za vpis, na portalu eVŠ.
2. potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali kopijo priloge k diplomi
(če ste diplomant Biotehniške fakultete, bomo podatke pridobili na fakulteti). Potrdila
predložite za vse stopnje študija, ki ste jih zaključili.
3. izjava študijskega mentorja/-ice o prevzemu mentorstva (izjava je objavljena na spletni
strani Bioznanosti, med Obrazci).
4. kratka idejna zasnova doktorske disertacije, podpisana s strani kandidata in mentorja

1.1. Dokumenti, ki jih fakulteta potrebuje za začetek postopka za priznavanje
izobrazbe, pridobljene v tujini (izven Slovenije):
1. Izvirnik listine o izobraževanju (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni
države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino). Izvirnik mora biti:
legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je
bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen
ali
legaliziran na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.
Legalizacija izvirnika ni potrebna za države: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper
(za listine javnih in zasebnih višjih in visokih izobraževalnih institucij), Češka, Francija, Grčija,
Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Romunija.
2. Kopija izvirnika listine o izobraževanju (neoverjena)
3. Sodno overjen prevod izvirnika listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik.
Če imate univerzitetno diplomo in magistrsko listino, pripravite obe. Če je listina v hrvaškem
ali srbskem jeziku v latinici, mora biti le overjena, ni je treba prevajati. V tem primeru gradivo
pod točko 2 ni potrebno.
4. Dokazilo o vsebini izobraževanja (neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju
izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem, npr. priloga k diplomi)
5. Sodno overjen prevod dokazil o opravljenih obveznostih izobraževanja (priloga k
diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih) v slovenski ali angleški jezik. Če je dokazilo v
hrvaškem ali srbskem jeziku v latinici, mora biti le overjeno, ni ga treba prevajati. V tem
primeru gradivo pod točko 4 ni potrebno.

1.2 Mentor na doktorskem študiju
Ob prijavi za vpis na doktorski študij Bioznanosti je treba imeti izbranega mentorja, pri
katerem boste opravljali raziskovalno delo za svojo doktorsko disertacijo. Skupaj z
mentorjem oblikujete predmetnik.
Mentor (somentor) pri izdelavi doktorske disertacije je lahko oseba, ki ima naziv
visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca in ima izkazano raziskovalno
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aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije. Minimalni
pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da ima v zadnjih petih letih
doseženih 150 Z točk po Sicrisu in kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2
večji kot 0.
Pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo, mora mentor zagotoviti razpoložljivost
raziskovalnih kapacitet oziroma raziskovalne infrastrukture.
Mentor (somentor) je lahko tudi tuj strokovnjak z nazivom, ki se lahko primerja z našimi
učiteljskimi oziroma znanstvenimi nazivi.
Mentor doktoradnu mora biti zaposlen na UL. Če je mentor izjemoma iz druge ustanove (tuje
ali domače), je potrebno imenovanje somentorja z UL in podati ustrezno obrazložitev.
Mentor (somentor) doktorandu je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo iz druge ustanove
(domače ali tuje), če sodeluje v doktorskem programu, ki ga (so)izvaja UL, oziroma je
zaposlen na ustanovi (domači ali tuji), s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz.
pogodbo o sodelovanju.
Mentor ima na doktorskem študiju lahko največ pet doktorandov, ki so vpisani v doktorski
študijski program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili
vse obveznosti doktorskega študijskega programa razen zagovora doktorske disertacije, od
vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa so minila že več kot štiri leta. Ta
omejitev ne velja za somentorja.
Mentorja si izberete sami, ga kontaktirate in se z njim dogovorite o poteku vašega
doktorskega
študija
in
raziskovalnega
dela.
O
izbiri za vaše
raziskovalno
delo najprimernejšega mentorja se lahko posvetujete s koordinatorjem znanstvenega
področja, na katerega ste se prijavili.

2. POSTOPEK VPISA
Po prejetju obvestila o sprejetju na študij (sredi meseca septembra 2018) boste lahko preko
spletne strani Bioznanosti vstopili v Študijski informacijski sistem (ŠIS), v katerem boste
izpolnili vpisni listi. Uporabniško ime in geslo (digitalno identiteto) za vstop v ŠIS boste po
odobreni prijavi za vpis pridobili na spletnem portalu UL.
Pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista boste izpolnili obrazce, ki so objavljeni na spletni
strani Bioznanosti pod rubriko Za študente / Obrazci:
- Predmetnik za 1. letnik doktorskega študija, ki ga oblikujete v soglasju z mentorjem,
sestavite smiselno glede na izbrano znanstveno področje in temo vaše doktorske disertacije.
V prvem letniku je treba vpisati predmete v skupnem obsegu 30 KT. Predmetnik morata
sopodpisati mentor in koordinator izbranega znanstvenega področja.
- Izjava mentorja (če izjemoma še ni bila oddana ob prijavi na razpis)
- Izjava raziskovalca o zavezi k uresničevanju etičnih načel UL.

Vpis bo potekal do 25. 9. 2018 (le izjeme še do 28. septembra 2018; npr. če ste dalj časa na
bolniški, ste službeno odsoten, ste v tem času šele diplomiral, ipd.).
3. STROŠKI ŠTUDIJA
Polna šolnina za prvi letnik doktorskega študija Bioznanosti bo v študijskem letu 2018/2019
znašala 4.000,00 €.
Ob rednem napredovanju v 2. in 3. letnik bo znašala cena celotnega študija 12.000,00 €.
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Šolnina vsakega letnika je razdeljena na plačilo v petih obrokih.
Možnost sofinaciranja študija: več o tem si lahko preberete na spletni strani UL:
https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/
4. PREDAVANJA
Pri predmetih, kjer bo prijavljenih 5 ali več študentov, bodo organizirana predavanja, ki bodo
praviloma v popoldanskem času (po 16.00 uri).
Če bo k predmetu prijavljenih manj kot 5 študentov, se bo predmet izvajal v obliki
individualnih konzultacij. Študent se o izvedbi konzultacij dogovori individualno s
predavateljem predmeta (prvo napisanim, če jih je pri predmetu več).
Začetek predavanj bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra 2018, za konzultacije
pa se lahko s predavatelji dogovorite že od konca meseca oktobra 2018 dalje.
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