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Postopki za prijavo, predstavitev in zagovor doktorske disertacije

Postopke za prijavo, predstavitev in zagovor doktorske disertacije je sprejel Študijski odbor
doktorskega študija na 10. redni seji, dne 18. 9. 2012, na 4. redni seji, dne 18. 1. 2013 pa je
sprejel dopolnitve.

1. PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
V študijskem programu doktorskega študija Grajeno okolje je med obveznostmi v 2. letniku
študija obvezna izdelava in predstavitev teme disertacije v obsegu 5 ECTS, ki jo morajo vsi
študenti opraviti do vpisa v 3. letnik.
Dokumentacija za prijavo teme doktorske disertacije vsebuje:
Obrazec 4 (izpolnjen računalniško)
življenjepis z bibliografijo študenta,
predlog teme doktorske disertacije z dispozicijo,
fotokopijo diplomske listine.
Študent pripravi idejni osnutek dispozicije v sodelovanju s študijskim mentorjem oz.
morebitnim somentorjem. Študijski mentor oz. morebitni somentor s svojim podpisom na
vlogi potrdi/-ta pregled oz. strinjanje z osnutkom teme disertacije.
Predlog teme doktorske disertacije obsega od 3 do največ 5 strani (brez literature) in skupaj
največ 7 strani ter vsebuje:
predlog področja doktorske disertacije oziroma programa doktorskega študija,
naslov disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku), ki naj izraža vsebino teme
disertacije v čim krajši obliki, po možnosti v enem stavku,
pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo študent obravnaval,
utemeljitev relevantnosti predlagane teme doktorske disertacije,
predstavitev hipotez,
opis predvidene metodologije, ki jo bo uporabil pri izdelavi disertacije,
jasno opredelitev pričakovanih izvirnih prispevkov k razvoju znanstvenega področja,
strukturo doktorske disertacije v obliki okvirnega kazala,
izbor temeljne literature, ki mora odražati študentovo poznavanje aktualnega stanja na
izbranem področju.
Študent odda prijavo teme doktorske disertacije s prilogami v tiskani in elektronski verziji
(Word) v Referat za študijske zadeve UL FGG na e-naslov: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si , ki
preveri njeno popolnost.
Če prijava ni popolna, Referat pozove študenta, da jo v določenem roku dopolni. V primeru,
da študent v tem roku prijave ne dopolni, se postopek ustavi.
Referat za študijske zadeve UL FGG po prejemu vloge študenta obvesti koordinatorja
znanstvenega področja, na katerega je vpisan študent o prispeli vlogi in mu pošlje vso
dokumentacijo.
Rok za oddajo je 1 teden pred sejo Študijskega odbora za doktorski študij (termini sej so
objavljeni na spletni strani in so običajno v tretjem tednu meseca).
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Zaradi relativno dolgotrajnega postopka za odobritev teme disertacije študente
opozarjamo, da temo doktorske disertacije prijavite čim preje!

2. DOLOČITEV KOMISIJE ZA OCENO USTREZNOSTI TEME DOKTORSKE
DISERTACIJE
Koordinator znanstvenega področja v sodelovanju s profesorji znotraj njegovega področja
do seje Študijskega odbora doktorskega študija predlaga komisijo za oceno ustreznosti teme
doktorske disertacije. Študijski odbor za doktorski študij se do komisije opredeli, predlaga
morebitne spremembe ali potrdi in predlaga predsednika komisije ter predlog posreduje
Senatu UL FGG oz. UL NTF v potrditev. Senat UL FGG oz. UL NTF na prvi seji po oddaji
formalno popolne prijave za odobritev teme doktorske disertacije, na predlog Študijskega
odbora doktorskega študija, imenuje tri ali več-člansko komisijo za oceno ustreznosti teme
doktorske disertacije in določi predsednika komisije. Predsednik koordinira delo komisije in
poskrbi, da je poročilo o ustreznosti teme doktorske disertacije pripravljeno v roku 2
mesecev od imenovanja komisije.

3. PREDSTAVITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Do 15. v mesecu po potrditvi komisije s strani senata UL FGG oz. UL NTF, je potrebno
organizirati javno predstavitev teme disertacije. Za izvedbo je zadolžen koordinator
znanstvenega področja, na katerega je vpisan študent, ki bo temo predstavljal.
Predstavitev se izvede tako, da študent v 15 minutah predstavi raziskovalni načrt, pri čemer
lahko uporablja multimedijsko ponazoritev. Po predstavitvi člani komisije za oceno
ustreznosti teme zastavljajo vprašanja oz. podajajo mnenja in pripombe. Sledijo vprašanja
publike in sicer vabljenih profesorjev ter ostalih doktorskih študentov. Predstavitve vodi
koordinator znanstvenega področja, na katerega je vpisan študent .
Na predstavitvi so prisotni člani komisije (prisotna morata biti vsaj dva, v primeru
somentorstva pa trije), vabljeni profesorji na doktorskem študiju in študenti. V primeru, da
se predstavitve udeleži samo eden izmed članov komisije, se predstavitev teme odloži na
drug termin.
Za študente doktorskega študija je obvezna udeležba na najmanj 3 predstavitvah v vsakem
študijskem letu. V ta namen se doktorski študenti vpišejo na listo prisotnosti.
Na posamezno organizirano predstavitev se lahko prijavijo največ 3 študenti z istega
znanstvenega področja. Referat za študijske zadeve preko e-pošte obvesti vse študente
doktorskega študija in profesorje na doktorskem študiju o datumu predstavitve teme in
poskrbi za objavo predstavitve teme na spletni strani UL FGG, ter na oglasni deski UL FGG in
UL NTF.
Člani komisije imajo 1 teden časa, da pripravijo poročilo o predstavitvi teme in v njem
predlagajo morebitne dopolnitve predloga teme. Na podlagi poročila mentor oz. morebitni
somentor študentu posreduje morebitne smernice za popravke dispozicije doktorske
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disertacije. Študent ima 14 dni časa, da popravi temo in jo ponovno predloži v Referat za
študijske zadeve, le-ta pa jo posreduje članom komisije.
Na osnovi pripravljene dokončne dispozicije teme predsednik komisije poskrbi, da komisija
napiše poročilo o ustreznosti teme in ga skupaj s predlogom za mentorja oz. morebitnega
somentorja predloži v obravnavo Študijskemu odboru doktorskega študija. Poročilo
podpišejo vsi ostali člani komisije, posamezni član komisije pa lahko pripravi tudi ločeno
mnenje. Če je poročilo o ustreznosti teme pozitivno, Študijski odbor doktorskega študija
senatu UL FGG oz. UL NTF predlaga potrditev ustreznosti teme doktorske disertacije in
mentorja oz. somentorja.

4. POTRDITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE
Če senat UL FGG oz. UL NTF sprejme pozitivno oceno ustreznosti teme doktorske disertacije,
jo skupaj z ostalim gradivom in potrebnimi dokazili, pošlje Komisiji za doktorski študij
Univerze v Ljubljani.
Komisija za doktorski študij UL po pooblastilu Senata UL temo doktorske disertacije potrdi in
imenuje mentorja in po potrebi tudi somentorja, ali pa teme ne potrdi.
Študent mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je senat UL sprejel temo doktorske
disertacije, v Referat za študijske zadeve UL FGG predložiti 1 v špiralo vezan izvod doktorske
disertacije. Disertaciji priloži tudi pisno mentorjevo potrditev, da je primerna za oddajo.
Vsi nadaljnji postopki do pridobitve naziva doktor/doktorica znanosti so opisani od 23. člena
naprej v Pravilniku o doktorskem študiju 3. stopnje Grajeno okolje UL FGG.

5. PREDSTAVITEV DOKTORSKE DISERTACIJE PRED JAVNIM ZAGOVOROM
V študijskem programu doktorskega študija Grajeno okolje je med obveznostmi v 3. letniku
študija obvezna izdelava in predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom v
obsegu 5 ECTS. Študijski odbor doktorskega študija je na 10. redni seji, 18. septembra 2012
sprejel sklep, da bodo predstavitve disertacij potekale v okviru doktorskega seminarja
Grajeno okolje.
Postopek predstavitve doktorske disertacije:
Študent mora predstavitev disertacije opraviti najpozneje 1 mesec pred oddajo v špiralo
vezanega izvoda doktorske disertacije v Referat za študijske zadeve. Referat za študijske
zadeve preko e-pošte obvesti vse študente doktorskega študija in profesorje na doktorskem
študiju o datumu predstavitve disertacije in poskrbi za objavo predstavitve na spletni strani
UL FGG, ter na oglasni deski UL FGG in UL NTF.
Vsebina predstavitve doktorske disertacije naj bi bila širša tematika iz teme doktorske
disertacije, na primer historiat raziskovanja na področju teme.
Predstavitev je omejena na 30 minut, in sicer največ dva študenta na eno predstavitev. Vodi
jo koordinator znanstvenega področja, na katerega je vpisan študent.
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Obveznosti študenta:
Za študente je obvezna prisotnost na najmanj 5 doktorskih seminarjih Grajeno okolje v
vsakem študijskem letu. Udeležbo na največ 1 seminarju v posameznem študijskem
letu lahko študent nadomesti z aktivno udeležbo na mednarodni konferenci. Kot aktivno
udeležbo na mednarodni konferenci se prizna, če študent poleg tega, da je avtor ali soavtor
članka ali posterja, na konferenci članek tudi ustno predstavi ali pa je ob predstavitvi
posterja prisoten kot razlagalec. Na podlagi predstavitve in prisotnosti na seminarjih se
študentu prizna 5 ECTS.
Doktorski seminar Grajeno okolje:
V okviru doktorskega seminarja bodo poleg predstavitev doktorskih disertacije, potekala
tudi predavanja gostujočih predavateljev z različnih znanstvenih področij študija,
strokovnjaki iz Slovenije in tujine, drugi gosti. Teme bodo bile zelo poljubne, bolj ali manj
tehnične oziroma zahtevne. V okviru njih bodo potekala predavanja gostujočih
predavateljev z različnih znanstvenih področij študija.
Seminarji bodo potekali v povprečju enkrat na mesec. Referat za študijske zadeve preko epošte obvesti vse študente doktorskega študija in profesorje na doktorskem študiju o
datumu posameznega seminarja.

