PREDLOG ZA SOMENTORJA PRI DOKTORATU
(Obrazec je pripravljen na osnovi 4. in 10. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM, ki ga je na podlagi
2. točke 253. člena in 355. člena Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/2017) sprejel Senat UM na svoji 32. redni seji
dne 17. 4. 2018.)
1. Predlagani somentor[1]:
Ime in priimek:
Znanstveni naslov:
Datum zadnje izvolitve:
Področje izvolitve:
2. Predlagana tema in kandidat:
Naslov teme:
Ime in priimek kandidata:
Znanstveni oz. strokovni naslov:
Znanstveno področje, s katerega naj bi kandidat doktoriral:
3. Trenutna somentorstva doktorandom[2]:
Število trenutnih somentorstev doktorandom:
4. Dokončana somentorstva doktorandom:
Število dokončanih somentorstev doktorandom:
5. Izjava:
Podpisani skladno z določili Pravilnika o doktorskem študiju izjavljam, da izpolnjujem minimalne kriterije
znanstvene aktivnosti.

Kraj in datum: _______________

Podpis: _________________

Priloga:
- Izjava o izpolnjevanju pogojev za mentorstvo oz. somentorstvo na doktorskem programu FVV UM

Priloga
1
V skladu z 2. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM vse določbe, ki se nanašajo na mentorja, smiselno veljajo tudi za
somentorja, razen omejitve glede skupnega števila mentorstev ter pogoja zaposlitve oz. pogodbenega razmerja na UM, zato tudi somentor
izpolni ta obrazec in priloži vsa zahtevana dokazila.
2
V skladu z 10. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM je posameznik lahko hkrati mentor največ 5 študentom za pridobitev
doktorata znanosti.

1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA MENTORSTVO OZ. SOMENTORSTVO NA DOKTORSKEM
PROGRAMU FVV UM

Podpisani ______________________________ želim biti imenovan za mentorja/somentorja doktorskemu
študentu _________________________.
S podpisom izjavljam, da izpolnjujem pogoje za mentorstvo oz. somentorstvo, ki so določeni v 10. členu
Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru, št: 012/2018/1.
Utemeljitev izpolnjevanja pogojev za mentorstvo oz. somentorstvo:

Datum: _________________

Podpis: _________________

Izpolnjevanje pogojev preveril prodekan za raziskovalno dejavnost.

Datum: _________________

Podpis: _________________
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Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št: 012/2018/1
https://www.um.si/univerza/dokumentnicenter/akti/GlavniDokumenti2013/Pravilnik%20o%20doktorskem%20%C5%A1tudiju%20na%20Univerzi%2
0v%20Mariboru%20012-2018-1.pdf
(mentorji doktorskim študentom)
10. člen
(1) Mentor (oz. delovni mentor, dokler tema doktorske disertacije ni potrjena) na doktorskem študiju
je lahko posameznik, ki ima veljaven naziv visokošolskega učitelja (v nazivu docent, izredni profesor,
redni profesor) ali znanstvenega delavca (v nazivu znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec,
znanstveni svetnik), in če:
 je znanstveno aktiven, kar izkazuje z ustrezno znanstveno bibliografijo v zadnjih petih letih, kot
je določena za nosilca učne enote na doktorskem študijskem programu v prejšnjem členu, in
sicer na ožjem področju teme doktorske disertacije; če za posamezno ožje raziskovalno
področje velja izjema za nosilce učnih enot, lahko velja tudi za mentorje,
 doktorskemu študentu lahko zagotovi raziskovalne kapacitete oziroma raziskovalno
infrastrukturo pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo;
 je zaposlen ali v pogodbenem razmerju na UM;
 istočasno še ni potrjen mentor petim študentom za pridobitev doktorata znanosti.
(2) Članice lahko določijo strožje pogoje glede znanstvenih objav mentorjev ali nadomestijo eno objavo
z vodenjem industrijskih projektov ali mednarodnih raziskovalnih projektov, izvedenih znotraj
matične članice.
(3) V posebej utemeljenih primerih je lahko mentor tudi priznani raziskovalec z druge institucije, pri
čemer mora izkazovati primerljivo znanstveno aktivnost za posamezno znanstveno področje. Enako
kot določa prvi odstavek tega člena velja tudi za zaslužne profesorje in druge upokojene
visokošolske učitelje.
(4) Če ima delovni mentor že pet potrjenih mentorstev, članica v postopku potrjevanja mentorja
utemelji dodatno mentorstvo, ki je možno samo ob izjemni znanstveni aktivnosti predlaganega
mentorja.
(5) Mentorja imenuje Senat UM ob potrditvi teme doktorske disertacije, ko delovni mentor praviloma
postane mentor.
(6) Somentorstvo je možno, kadar gre za interdisciplinarno temo, v primeru prvega mentorstva, kadar
je mentor z druge institucije in v drugih utemeljenih primerih. Za somentorje veljajo enaki pogoji
kot za mentorje, razen pogojev v 3. in 4. alineji prvega odstavka tega člena. V postopku potrjevanja
teme doktorske disertacije in mentorja članica UM kratko utemelji pričakovani prispevek tako
mentorja kot somentorja. V kolikor interdisciplinarnost dela to zahteva, je lahko somentorjev tudi
več.
(7) UM organizira različne oblike izobraževanja mentorjev in prenašanja primerov dobrih praks.
Priporočeno je, da se vsak, ki želi biti mentor na doktorskem študiju, vsaj enkrat na pet let udeleži
tovrstnega usposabljanja.
(8) V primeru izteka habilitacije, smrti, hude bolezni, druge daljše ali trajne odsotnosti mentorja, zaradi
katere ta več ne more voditi doktorskega študenta, se doktorskemu študentu določi novi mentor, ki
mora biti potrjen po enakem postopku kot prvotni mentor. Če ni ustreznega novega mentorja in/ali
je delo v zaključni fazi, lahko ob soglasju senata članice UM doktorski študent doktorsko disertacijo
dokonča sam.
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