Postopek oddaje doktorske disertacije
DOKTORSKA DISERTACIJA

Pravočasno oddana DD:
referat v roku 5 delovnih dni obvesti
vodjo ŠP.

30. člen; obvezne priloge za oddajo:
• poročilo o preverjanju podobnosti
• podpisana izjava mentorja/somentorja o ustreznosti (Priloga 6)
• vsaj en članek v JCR kot prvi avtor

Če DD ni oddana v roku, se izda sklep
o zaustavitvi postopka.

Vodja ŠP preveri izpolnjevanje
formalnih pogojev za zagovor
DD.
Vodja ŠP posreduje DD
predstojniku katedre.

KATEDRA (31. člen)

SENAT (32. člen)

Katedra predlaga vsaj 3 člane komisije za
predhodno oceno DD (dva člana nista
mentor/somentor, en član je zunanji).

Senat imenuje komisijo za predhodno oceno DD.

KOMISIJA (33. člen)

Komisija v 30 dneh na podlagi pregleda DD skupaj ali
ločeno opravi razgovor s študentom → vmesno poročilo
(rok za popravke je najmanj 2 meseca).

30 dni po popravkih (oz. 3 mesece od imenovanja) ocenjevalci podajo

KONČNA SAMOSTOJNA MNENJA

ZAGOVOR SE NE PREDLAGA (34. člen)
(KOMISIJA +) SENAT ČLANICE
Dekan izda sklep o zaustavitvi postopka.

ZAGOVOR SE PREDLAGA

(KOMISIJA +) SENAT ČLANICE imenuje …

•
•

KOMISIJO ZA ZAGOVOR (35. člen)

•

V roku enega meseca oz. najkasneje
dva meseca po odobritvi:

ZAGOVOR (36. in 38. člen)

•
•

Vsaj en član ni iz UM.
Če član zavrne sodelovanje, o tem v 5 delovnih dneh
obvesti dekana; senat imenuje drugega člana.
Kandidat lahko v roku 5 delovnih dni ugovarja na sestavo.

Vodi ga vodja DR ŠP.
Če obstajajo zadržki, se ga odpove: senat izda sklep o
zavrnitvi ali načinu odprave pomanjkljivosti. Če
kandidat odpravlja pomanjkljivosti, se vrne …

USPEŠEN

NEUSPEŠEN

Vodja ŠP študentu izda potrdilo.
Doktorand v roku 14 dni odda
zadostno število izvodov DD v
referat.

V roku 5 delovnih dni se
izda sklep o zaustavitvi
postopka.

Če je treba preveriti samostojnost, se zagovor prekine in odloži za
največ dva meseca, nato sledi dokončna odločitev.

