Druga doktorska predstavitev – predstavitev rezultatov doktorske disertacije: navodila
Skladno s 54. členom Pravilnika o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa Humanistika in družboslovje mora študent članom Komisije za spremljanje
doktorskega študenta (KSDŠ) predstaviti glavne zaključke, uporabljene vire, metode dela z njihovo
utemeljitvijo ter izvirni znanstveni prispevek k področju proučevanja na drugi javni predstavitvi, kjer
so obvezno navzoči vsi člani KSDŠ ter član Komisije za doktorski študij ali prodekan, ki vodi
predstavitev. Če je član komisije tujec, se lahko organizira videokonferenca.
Namen: Ocena ustreznosti predložene doktorske disertacije.
Potek:
Doktorski kandidat v 20 minutah predstavi doktorsko disertacijo, pri čemer lahko uporablja
multimedijsko ponazoritev.
Člani KSDŠ kandidatu posredujejo morebitne predloge za izboljšanje disertacije.
Glede na razpoložljivi čas sledijo vprašanja občinstva, in sicer drugih študentov doktorskega študija
ter pedagoških in znanstvenih delavcev fakultete.
Predstavitev traja do dve šolski uri. Vodi jo član Komisije za doktorski študij ali prodekan. Vsi navzoči
morajo podpisati listo prisotnosti.
Nadaljnji postopek:
Člani KSDŠ po predstavitvi ugotovijo, ali je predložena doktorska disertacija ustrezna. Če podajo
predloge za izboljšavo, kandidatu določijo rok za popravo.
Člani KSDŠ so dolžni v najmanj dveh mesecih po prejemu disertacije pregledati oddano disertacijo in
predložiti pisna poročila o oceni disertacije, pri čemer se ta rok lahko podaljša za čas, ki so ga za
morebitno popravo določili člani KSDŠ na drugi doktorski predstavitvi in ki ne sme biti daljši od enega
leta. Mentor in morebitni somentor ne ocenjujeta disertacije.
Po pooblastilu senata Komisija za doktorski študij (KDrŠ) na podlagi predloženih poročil doktorsko
disertacijo sprejme, zavrne ali jo vrne študentu, da jo spremeni ali dopolni, in mu za to določi
primeren rok, ki ne sme biti daljši od enega leta.
Senat lahko v primeru neenotnih mnenj na predlog KDrŠ imenuje dodatnega/-e člana/-e, da
pripravi/-jo dodatno/-e oceno/-e.
Ko KDrŠ sprejme doktorsko disertacijo, kandidat predloži izvode vezane disertacije in elektronsko
različico. Zagovor je praviloma v roku enega meseca od dneva, ko KDrŠ sprejme disertacijo.

