NAVODILA ZA ODDAJO VLOGE ZA ODOBRITEV DISPOZICIJE DOKTORSKE
DISERTACIJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU BIOZNANOSTI
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. V celoti je lahko vloga napisana v angleškem
jeziku le, če je kandidat iz tujine.
Slovenski kandidat lahko v primeru, da ima mentorja, somentorja ali člana komisije iz tujine, ali
pa bo disertacija sestavljena iz izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v angleškem jeziku,
zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku.
NAVODILA ZA ODDAJO VLOGE SE NEKOLIKO
FAKULTETAMI, V OSNOVI PA VLOGO SESTAVLJAJO:
•

RAZLIKUJEJO

MED

Prošnja, v kateri kandidat:
o zaprosi za odobritev teme in naslova doktorske disertacije
o navede naslov predlagane doktorske disertacije (v SLOVENSKEM in
ANGLEŠKEM JEZIKU)
o predlaga področje teme doktorske disertacije, ki je isto kot znanstveno področje,
na katerega je doktorand vpisan (agronomija, biologija, bioinformatika....).
o predlaga mentorja/somentorja
o lahko zaprosi za pisanje v tujem jeziku (če je doktorand tujec; je mentor ali kateri od
član komisije za spremljanje doktoranda iz tujine; bo disertacija iz člankov)
o na prošnjo se podpišeta kandidat in mentor/somentor.

V prošnji naj kandidat navede točne osebne podatke (naslov, datum rojstva) in pridobljeni
dodiplomski
in/ali
podiplomski
strokovni/znanstveni
naslov.
•

Življenjepis, napisan po točkah (CV, lahko Europass), ki naj obsegajo:
o osebne podatke (datum in kraj rojstva, domači in službeni naslov, telefonske
številke, GSM, elektronski naslov)
o dosedanje zaposlitve
o kandidatov razvoj na znanstvenem področju (podatke o dosednjih šolanjih, pri
čemer naj kandidat napiše tudi naslov diplomske/magistrske naloge, datum
zagovora; ostala strokovna izobraževanja, članstva ipd. doma in/ali v tujini)

•

Bibliografijo, t.j. seznam kandidatovih objavljenih znanstvenih in drugih strokovnih del
oziroma stvaritev;

•

Dispozicijo doktorske disertacije;

•

Če bo doktorska disertacija zajemala poizkuse na živalih, je vlogi obvezno treba
priložiti dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR) za izvajanje poskusov na živalih. Če bo šlo za klinično raziskavo, je treba
priložiti soglasje Komisije RS za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje RS
(KME). Komisija za doktorat študenta lahko pozove kandidata, da predloži na vpogled
tudi vlogo, ki se nanaša na omenjen poskuse in ki je bila posredovana na UVHVVR oz.
KME. Če gre za raziskavo, kjer gre za druge vrste etičnosti (npr. pri raziskavi, ki bo
vključevala anketne vprašalnike), je treba priložiti mnenje ustrezne druge etične komisije.
*****

Pogoji za mentorja in somentorja:
- naziv: doc. dr., prof. dr., znan. sod., znan. svetnik
- Oseba je lahko mentor ali somentor skupno največ šestim doktorandom, ki so vpisani v
kateri koli doktorski študijski program na UL in od njihovega zadnjega vpisa v letnik oziroma
dodatno leto ni minilo več kot dve leti. V to število niso všteti doktorandi, ki so disertacijo že
oddali v ocenjevanje.
- SICRIS točke: v zadnjih petih letih doseženih 150 Z točk po Sicrisu in kazalec pomembnih
dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 večji kot 0: SICRIS (cobiss.net) → izberete priimek in
ime mentorja → izberete rubriko: Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne
uspešnosti po metodologiji ARRS. Podatki o Z točkah se nahajajo v drugi tabeli.
****
DISPOZICIJA DOKTORSKE DISERTACIJE MORA OBSEGATI:
1. naslov disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku): izraža naj vsebino teme doktorske disertacije
v čim krajši obliki. V naslovu naj ne bo dvopičij, podpičij, pomišljajev, podrednih stavkov, krajšav, narekovajev
za zaznamovanje posebnega pomena ali podnaslovov. Naslov naj ne bo zapisan z velikimi tiskanimi črkami.
Okrajšave se lahko uporabijo le izjemoma, če je kratica uveljavljena in prepoznana;
2. znanstveno področje, na katerega se nanaša predlagana dispozicija doktorske disertacije;
3. opredelitev raziskovalnega problema, ki vključuje;
- kratek pregled ožjega znanstvenega področja, prikaz dosedanjih raziskovanj opredeljenega
raziskovalnega problema ter namen raziskave;
- raziskovalne hipoteze ali raziskovalne cilje ali raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo;
- zasnovo raziskav in opise metod raziskovanja;
- opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirnega prispevka disertacije k razvoju znanosti;
- seznam v dispoziciji citiranih virov;
4. osnutek načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.
Dispozicija lahko obsega med 3 in 7 strani besedila ter navedbo literature in najpomembnejših
virov na dodatnih straneh.
V Prilogi 1 na spletni strani Bioznanosti je po posameznih točkah razčlenjena dispozicija s
komentarji.
V Prilogi 2 na spletni strani Bioznanosti je opisan postopek od prijave dispozicije na fakulteti do
odobritve dispozicije na senatu UL.

1. Vprašanja študentov
1. V katerih primerih se lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku?
Ko je doktorand iz tujine, če je mentor, somentor ali član komisije za spremljanje doktoranda iz
tujine ali če bo disertacija iz člankov, ki so v angleškem jeziku.
1. Ali pri bibliografiji navede doktorand vsa do sedaj objavljena dela ali le tista dela, ki se vsebinsko nanašajo na
prijavljeno temo doktorske disertacije?
Da, navede se vsa dela.
2. Ali je pri navajanju virov v dispoziciji naloge treba upoštevati kakršnakoli navodila?
Za področja, ki jih pokriva BF, upoštevate navodila za pripravo podiplomskih izdelkov na
Biotehniški fakulteti, objavljena na spletni strani BF pod rubriko Knjižnice. Če prijavljate
dispozicijo na FE, FRI ali FS, upoštevate navodila teh fakultet za izdelavo doktorske disertacije.
3. Pogoji za doktorat iz člankov (spletna stran Bioznanosti / Pravilniki)
Pogoji za doktorat iz člankov, ki veljajo na BF in FE, so objavljena na spletni strani Bioznanosti
pod rubriko Pogoji in pravila / Pravila o postopkih za pridobitev znanstvenega naslova doktor
znanosti.
Na FRI in FS imajo svoje pogoje za tovrstni doktorat, ki se jih morate držati, če prijavite
dispozicijo na teh dveh fakultetah.
4. Koordinatorji – kakšna je njihova vloga v celotnem postopku?
Koordinatorji na doktorskem študiju Bioznanosti so zapisani na spletni strani Bioznanosti v
zavihku Študij / Znanstvena področja in koordinatorji. Nanje se lahko obrnete s vprašanji
vezanimi na študij in pripravo dispozicije doktorske disertacije kakor tudi kasneje v postopku do
zagovora doktorata. Koordinatorji pregledajo vaše predmetnike in lahko predlagajo zamenjave
predmetov. Imajo svoje namestnike, ki jih nadomeščajo, kadar so odsotni. Koordinatorji
sodelujejo pri imenovanju komisije za spremljanje doktorskega študenta, pregledujejo ocene
dispozicij, sodelujejo v fakultetnih doktorskih komisijah, kjer se obravnavajo vsi postopki, vezani
na proces od oddajo vloge do zagovora doktorske disertacije. Koordinatorji sodelujejo pri
reševanju morebitnih nesporazumov med doktorandom in mentorjem.
5. Sprememba vsebine dispoziciej in/ali naslova doktorske disertacije
Dispozicijo lahko brez težav zamenjate pred imenovajem vaše komisije za spremljanje vašega
doktorskega postopka. Če jo želite spremeniti kasneje, oddate novo dispozicijo skupaj s prošnjo,

v kateri obrazložite, kateri del dispozicije se je spremenil in zakaj. Na prošnjo se podpišete vi in
vaš mentor. Če želite spremeniti naslov doktorske disertacije, to storite s prošnjo, na enak način
kot za spremembo dispozicije.
6. Podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije
Po Pravilniku o doktorskem študiju UL se lahko rok za oddajo doktorske disertacije podaljša za
največ eno leto. Prošnjo, v kateri obrazložite razloge za podaljšanje roka in je podpisana z vaše in
mentorjeve strani, oddate pb. dva meseca pred iztekom roka za oddajo naloge.

