
Interpretacija Pravilnika o doktorskem študiju UL 

Senat UL FGG je na 36. seji, dne 31.3.2021, sprejel sklep o uporabi Pravilnika o doktorskem študiju UL 
na študiju III. stopnje Grajeno okolje z naslednjo interpretacijo. 

Senat UL NTF je na 37. seji, dne 22.4.2021, sprejel sklep o uporabi Pravilnika o doktorskem študiju UL 
na študiju III. stopnje Grajeno okolje z naslednjo interpretacijo. 

 

Interpretacija Člen Pravilnika UL 
1. Pogoje za vpis, merila za izbiro ob omejitvi vpisa, pogoje za 

napredovanje po programu in pogoje za dokončanje študija določa 
veljavni študijski program. 

12. 

2. Pristojni organ, ki sprejema odločitve, povezane z doktorskim 
študijem je Senat UL FGG (za področja gradbeništvo, geodezija ter 
načrtovanje in urejanje prostora) in Senat UL NTF (za področje 
geologija). 

2. 

3. Izraz referenca pomeni članek v reviji s SSCI ali SCIE z IF>0 oz. AHCI s 
širšega področja predmeta oziroma doktorske disertacije. Članek 
lahko nadomesti monografija ali poglavje v monografiji. Reference 
se štejejo za vsak predmet posebej (štejejo se samo pri enem 
predmetu). 

- 

4. Mentor doktoranda mora biti nosilec ali izvajalec akreditiranega 
predmeta na študiju Grajeno okolje. Poleg tega morata mentor in 
morebitni somentor imeti 3 reference s širšega področja teme 
disertacije v zadnjih desetih letih. 

32. 

5. Mentor in somentor sta člana KSDŠ. Vsaj en član KSDŠ mora biti iz 
UL FGG ali UL NTF. 

32. 

6. Doktorand mora izbrati predmete oziroma druge organizirane 
oblike študija tudi iz drugih doktorskih študijskih programov v 
obsegu med 5 in 10 KT.  

16. 

7. Doktorand predstavi temo doktorske disertacije KSDŠ in 
raziskovalni javnosti. Za izvedbo je zadolžen koordinator 
znanstvenega področja, na katerega je vpisan doktorand. Na 
predstavitvi so prisotni člani KSDŠ, mentor in somentor, vabljeni so 
viskošolski učitelji na doktorskem študiju in doktorandi. Na 
predstavitvi v 15 minutah predstavi raziskovalni načrt. KSDŠ pripravi 
zapisnik o predstavitvi, ki vključuje morebitne pripombe ter rok za 
dopolnitev predloga teme doktorske disertacije, in ga podpiše. 

38. 

8. Za doktorande je obvezna udeležba na 5 predstavitvah tem 
doktorskih disertacij (na lastni in še 4) do konca 2. letnika študija. 

- 

9. Zamenjava predmeta na doktorskem študiju je možna na predlog 
doktoranda, ob strinjanju mentorja in ob soglasju nosilca starega in 
novega predmeta. 

- 

10. Za doktorande je do zaključka študija obvezna udeležba na 20 (15 
za triletni študij) doktorskih seminarjih. 

- 

11. Doktorand mora najkasneje do konca tretjega letnika KSDŠ v okviru 
doktorskega seminarja predstaviti potek raziskovalnega dela. 
Predstavitev se šteje kot udeležba na dveh doktorskih seminarjih. 
Za predstavitev ima na voljo 15 minut, sledijo vprašanja in 
komentarji KSDŠ ter javnosti. 

- 



12. Doktorande doktorskega študija Grajeno okolje spodbujamo k 
aktivni udeležbi na konferencah, delavnicah in poletnih šolah. V 
celotnem študiju lahko doktorand največ 5 doktorskih seminarjev 
nadomesti z aktivnimi udeležbami na tovrstnih dogodkih, pri čemer 
vsak dan udeležbe na mednarodnih dogodkih nadomesti dva 
doktorska seminarja, na domačih pa en doktorski seminar. 

 

13. Doktorand mora imeti pred oddajo disertacije v oceno objavljen 
oziroma v objavo sprejet najmanj en izvirni znanstveni članek iz 
vsebine doktorata s prvim avtorstvom v publikaciji, ki jo indeksira 
SCI oz. SSCI ali A&HCI in je po faktorju vpliva uvrščena v zgornje tri 
četrtine na svojem področju.  

20., 29. 

14. Disertacija mora biti napisana skladno z navodili UL FGG za 
oblikovanje zaključnih del. Preverjanje podobnosti vsebin in 
tehnični pregled opravi Knjižnica UL FGG. 

44. 

15. Doktorska disertacija je lahko sestavljena iz doktorandovih izvirnih 
znanstvenih člankov, ki so bili sprejeti v objavo ali so že bili 
objavljeni. Disertacija v obliki zaporedja člankov mora vsebovati 
vsaj tri izvirne znanstvene članke, objavljene ali sprejete v objavo v 
mednarodnih revijah, ki so indeksirane v SCIE oz. SSCI ali A&HCI. 
Članki morajo biti objavljeni v revijah, ki so glede na faktor vpliva 
razvrščene v zgornje tri četrtine v SCIE ali v zgornji polovici v SSCI. 
Doktorand mora biti prvi avtor. Članki morajo vsebinsko pokrivati 
predlagano temo. V primeru, da zaradi omejitve avtorskih pravic ni 
možno pridobiti dovoljenja za objavo končne verzije članka, zadošča 
zadnja avtorska verzija članka, ki je sprejet v objavo. 

46. 

16. Ko je raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati 
sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi 
vprašanji, doktorand v soglasju z mentorjem in somentorjem 
članom KSDŠ odda osnutek doktorske disertacije. Najkasneje v 
enem mesecu po oddaji osnutka mora v največ 30 minutah 
predstaviti rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih 
ugotovitvah in prispevku k znanosti v okviru doktorskega seminarja. 
Predstavitev mora biti poljudnejša, razumljiva širši strokovni 
javnosti. O predstavitvi se piše zapisnik, v katerem se navedejo ali 
priložijo pisna vprašanja članov KSDŠ in sklep o uspešnosti oziroma 
neuspešnosti predstavitve. V primeru potrebnih popravkov osnutka 
doktorske disertacije KSDŠ doktorandu določi rok za predložitev 
osnutka, ki ne sme biti daljši od enega leta. 

43. 

17. Doktorand odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in 
tiskani obliki, pri čemer v elektronski obliki odda tudi verzijo z 
označenimi popravki glede na osnutek. 

45. 

18. Zagovor doktorske disertacije poteka pred KSDŠ, ob prisotnost 
mentorja in somentorja. Vodi ga dekan oziroma prodekan UL FGG 
ali UL NTF. Zagovor se začne s predstavitvijo doktorandove 
biografije, dotedanjega postopka v zvezi z disertacijo in 
doktorandovih že objavljenih del, analizo in sklepno oceno dela. V 
nadaljevanju doktorand v 45 minutah predstavi svojo disertacijo, 
pri čemer lahko uporablja avdio vizualne in druge pripomočke. Po 
predstavitvi doktorske disertacije člani KSDŠ doktorandu postavljajo 
vprašanja. Sledijo vprašanja drugih navzočih. Doktorand ima 
pravico do 20 minutnega odmora za pripravo odgovorov. KSDŠ se 

54.-57. 



po končanem javnem delu zagovora disertacije sestane v ločenem 
prostoru in o uspešnosti zagovora sprejme sklep (opravil, opravil z 
odliko, ni opravil). Sledi razglasitev sklepa komisije v prostoru, kjer 
je potekal zagovor. Z uspešno opravljenim zagovorom disertacije 
pridobi doktorand znanstveni naslov doktor/-doktorica znanosti. 
Doktorand prejme začasno potrdilo o končanem študiju, ki do 
promocije na Univerzi v Ljubljani nadomešča diplomo o doktoratu. 

19. Za znanstveno posebej uspešno disertacijo doktorand lahko dobi 
oceno opravil z odliko (»cum laude«). Pohvalo izreče dekan na 
predlog Študijskega odbora doktorskega študija in na osnovi 
predloga ocenjevalcev disertacije. Število tako pohvaljenih del je 
praviloma manj kot deset odstotkov. 

55. 

20. Nosilec predmeta mora izpolnjevati pogoje Pravilnika glede nosilca 
in mentorstva, poleg tega mora imeti 6 referenc za predmet v 
obsegu 10 KT in 3 reference za predmet v obsegu 5 KT s širšega 
področja predmeta v zadnjih desetih letih. Nosilec je praviloma en 
sam oziroma sta največ dva. 

21. in 32. 

21. Izvajalec predmeta mora izpolnjevati pogoje Pravilnika glede 
nosilca. Imeti mora 3 reference s širšega področja predmeta v 
zadnjih desetih letih. Izvajalcev je lahko več, nosilec ni naveden 
med izvajalci. 

21. 

22. Kolegij učiteljev področja so vsi nosilci in izvajalci predmetov 
posameznega področja (gradbeništvo, geologija, geodezija, 
načrtovanje in urejanje prostora). 

 

 


