ZAKLJUČEVANJE STARIH PREDBOLONJSKIH
DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Ker opažamo, da se med študenti in mentorji širijo različne interpretacije glede zaključevanja
starih (predbolonjskih) doktorskih študijskih programov, ponovno posredujemo navodila
glede oddaje doktorske disertacije.
Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/2004; 48. člen) določa zaključek študija za študijske
programe, sprejete pred 11. 6. 2004, najkasneje do izteka študijskega leta 2015/16 (do 30. 9.
2016). To pomeni, da mora biti zagovor doktorske disertacije opravljen najpozneje do 30. 9.
2016.
-

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA pomeni:
o uspešno opravljen zagovor doktorske disertacije najpozneje do 30. 9. 2016.

-

ROKI ZA ODDAJO DOKTORSKIH DISERTACIJ:
o študent mora oddati doktorsko disertacijo v času veljavnosti doktorske teme;
o zaradi zagotovitve pravočasne izvedbe vseh postopkov od oddaje do zagovora
doktorske disertacije (imenovanje komisij za oceno in zagovor, pisanje ocen – rok 3
mesece, organizacija in izvedba zagovorov) je KDrŠ študentom, ki so oddali prošnjo,
podaljšala veljavnost doktorske teme za eno leto oz. manj, vendar ne za dlje kot do
30. 3. 2016;
o če se tik pred oddajo doktorske disertacije pojavijo objektivni tehnični zapleti, je
oddaja po preteku veljavnosti doktorske teme izjemoma še mogoča z največ šest
tedenskim zamikom, pod pogojem, da s tem soglaša mentor (v dogovoru z ostalimi
predvidenimi člani komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije), ki o tem
pisno obvesti Referat za doktorski študij;
o študent in njegov mentor v zgornjem primeru ob oddaji disertacije podpišeta
izjavo, s katero potrdita, da sta seznanjena, da zaradi kasnejše oddaje disertacije
postopki od oddaje do zagovora morebiti ne bodo pravočasno izpeljani;

-

ODDAJA DOKTORSKE DISERTACIJE:
o študent do izteka veljavnosti doktorske teme v Referat za doktorski študij (3.
stopnja) odda 8 oz. 9 trdo vezanih izvodov doktorske disertacije s takšnim
naslovom, kot je bil potrjen;
o predloži mentorjevo izjavo o vsebinski primernosti doktorske disertacije;
o predloži indeks z vpisanimi vsemi opravljenimi obveznosti (velja za študente, ki jim
je bil odobren neposreden prehod iz magistrskega na doktorski študij);
o predloži angleški povzetek doktorske disertacije na eni strani, če le-ta ni vključen
vezanem izvodu;
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-

IMENOVANJE KOMISIJE ZA OCENO DOKTORSKE DISERTACIJE:
o Referat za doktorski študij o oddaji obvesti oddelek in ga pozove k predlogu za
imenovanje komisije za oceno disertacije;
o če oddelek predlaga komisijo za oceno disertacije v isti sestavi, kot je že bila
imenovana za oceno primernosti teme, referat disertacijo takoj posreduje
ocenjevalcem;
o če oddelek predlaga komisijo za oceno disertacije v drugačni sestavi kot je bila
imenovana za oceno primernosti, se predlog imenovanja komisije obravnava na
prvi naslednji seji Komisije za doktorski študij (referat disertacijo posreduje članom
komisije po imenovanju na KDrŠ);

-

OCENJEVANJE DOKTORSKE DISERTACIJE:
o vsak član komisije za oceno doktorske disertacije je pisec svoje ocene;
o rok za pisanje ocene so 3 meseci od imenovanja komisije za oceno;
o člani komisij ocene oddajo v Referatu za doktorski študij;

-

POTRJEVANJE OCEN DOKTORSKIH DISERTACIJ IN IMENOVANJE KOMISIJ ZA ZAGOVOR:
o ko so v referat oddane ocene vseh članov komisije za oceno doktorske disertacije
študenta, jih referat pripravi za obravnavo na Komisiji za doktorski študij in na
Senatu fakultete;
o KDrŠ obravnava ocene in jih posreduje v potrditev Senatu;
o Senat FF na temelju predloženih ocen disertacijo sprejme, zavrne (zavrnjene
disertacije študent ne more ponovno predložiti) ali jo vrne študentu v popravke in
mu zato predpiše ustrezen rok (ne glede na to mora biti zagovor disertacije še
vedno opravljen najpozneje do 30. 9. 2016);
o zagovor pozitivno ocenjene in na Senatu FF sprejete disertacije se razpiše ne prej
kot 7 dni po potrditvi na Senatu FF;

-

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE:
o Tajništvo oddelka v VIS vnese datum, uro in prostor ter sestavo komisije za zagovor
doktorske disertacije;
o tajništvo o datumu zagovora z dopisom, ki ga podpiše predstojnik oddelka ali
njegov namestnik, obvesti Referat za doktorski študij najpozneje 7 dni pred
datumom zagovora;
o Referat za doktorski študij o zagovoru obvesti študenta in komisijo ter pripravi
dokumentacijo za zagovor;
o najpozneje v roku 3 dni od zagovora mentor ali tajništvo oddelka celotno
dokumentacijo (mapo, izpolnjen in s strani vseh članov komisije podpisan zapisnik,
podpisane odločbe o zagovoru – 3 izvodi, od katerih 1 izvod komisija izroči študentu
po uspešno opravljenem zagovoru) vrne Referatu za doktorski študij;
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-

STROŠKI:
o študent ob oddaji doktorske disertacije prejme račun za plačilo stroškov v
skladu s cenikom FF UL (velja za študente, ki so šolnino plačevali po dogodkih
ali niso bili vpisani v vse letnike študija);
o račun mora biti poravnan pred zagovorom.

-

POMEMBNI DATUMI:
o Roki za oddajo predlogov komisij za oceno in zagovor doktorskih disertacij, če je
sestava komisij drugačna od že imenovanih komisij za oceno primernosti teme:




do 30. 3. 2016 do 13. ure (za obravnavo na KDRŠ FF 7. 4. 2016)
do 4. 5. 2016 do 13. ure (za obravnavo na KDRŠ FF 12. 5. 2016)
do 25. 5. 2016 do 13. ure (za obravnavo na KDRŠ FF 2. 6. 2016)

o Roki za oddajo ocen doktorskih disertacij (ocene morajo biti oddane najpozneje v roku
3 mesecev od imenovanja komisije za oceno):




do 25. 5. 2016 do 13. ure (za obravnavo na KDRŠ FF 2. 6. 2016 in na Senatu FF
15. 6. 2016)
do 15. 6. 2016 do 13. ure (za obravnavo na KDRŠ FF 23. 6. 2016 in na Senatu FF
6. 7. 2016)
do 7. 9. 2016 do 13. ure (za obravnavo na KDRŠ FF 15. 9. 2016 in na Senatu FF
28. 9. 2016)

Po 30. 9. 2016 zaključevanje starih (predbolonjskih) študijskih programov ne
bo več mogoče, ne glede na morebitne izjemne okoliščine.
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-

PREHOD NA DOKTORSKI ŠTUDIJ 3. STOPNJE

Če študent do 30. 9. 2016 študija ne bo zaključil, ima možnost vpisa na doktorski študij 3.
stopnje Humanistika in družboslovje na FF UL:
- kandidat se preko eVŠ prijavi na razpis za vpis na doktorski študijski program 3. stopnje
Humanistika in družboslovje;
- kandidati z zaključenim magisterijem znanosti:
o kandidati se prijavijo na razpis za vpis po merilih za prehode med študijskimi
programi (tem študentom se ob vpisu skladno z Zakonom o visokem šolstvu
prizna 60 ECTS organiziranih in/ali neorganiziranih oblik študija);
- kandidati z zaključeno visokošolsko univerzitetno izobrazbo in nezaključenim
magisterijem znanosti:
o kandidati še pred vnosom prijave na študij z mentorjem ali predstojnikom
oddelka preverijo, katere že opravljene študijske obveznosti nezaključenega
znanstvenega magistrskega študija bi se jim lahko priznale pri vpisu na študij 3.
stopnje;
o če je kandidatu mogoče v celoti priznati obveznosti 1. letnika doktorskega
študijskega programa 3. stopnje HID, se kandidat prijavi na mesta po merilih za
prehode med študijskimi programi (priznavanje obveznosti se opravi skupaj s
sestavo študijskega programa študenta);
o če kandidatu NI mogoče priznati vseh obveznosti 1. letnika doktorskega
študijskega programa 3. stopnje HID, se kandidat prijavi na mesta za vpis v 1.
letnik študija (morebitno priznavanje obveznosti se opravi skupaj s sestavo
študijskega programa študenta);
- ne glede na to, ali se je kandidat prijavil in vpisal v 1. letnik ali v višji letnik skladno z
merili za prehode med študijskimi programi, lahko študijski program zaključi
predčasno s prošnjo za hitrejše napredovanje po programu;
- kandidat mora v vsakem primeru ponovno prijaviti temo doktorske disertacije, ki je
lahko ista kot na predbolonjskem študiju – postopek potrjevanja teme je določen v
Pravilniku o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa 3. stopnje Humanistika in družboslovje;
- študent mora za zaključek študija:
o opraviti vse nepriznane študijske obveznosti,
o prijaviti temo doktorske disertacije, jo javno predstaviti in k njej pridobiti
soglasje univerzitetnega senata,
o objaviti znanstveni prispevek,
o uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo.
- kandidat poravna šolnino za vpisane letnike, zmanjšano za morebitne priznane
obveznosti organiziranih oblik študija.
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