Prva doktorska predstavitev – predstavitev teme doktorske disertacije: navodila
Skladno s 43. členom Pravilnika o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa Humanistika in družboslovje mora študent članom Komisije za spremljanje
doktorskega študenta (KSDŠ) predstaviti temo doktorske disertacije na prvi doktorski 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.
Pred predstavitvijo mora vsak član KSDŠ pripraviti pisno mnenje o dispoziciji v obsegu do najmanj
300 besed, ki ga posreduje v strokovno službo najmanj tri delovne dni pred predstavitvijo. Pisna
mnenja se študentu posredujejo na predstavitvi.
Namen: Ocena ustreznosti predlagane teme doktorske disertacije.
Potek:
Doktorski kandidat v 20 minutah predstavi dispozicijo doktorske disertacije, pri čemer lahko
uporablja multimedijsko ponazoritev.
Člani KSDŠ kandidatu zastavljajo konstruktivna vprašanja oz. podajajo mnenja/pripombe zlasti o
ustreznosti predlaganega naslova teme in področja disertacije s predvideno vsebino, ustreznosti
predlagane teme disertacije in njene znanstvene relevantnosti, ustreznosti predvidenih metod
raziskovanja in njihovi izvedljivosti, ustreznosti predvidene literature in pričakovanem izvirnem
prispevku k znanstvenemu področju. Člani KSDŠ kandidatu posredujejo morebitne predloge za
izboljšanje dispozicije.
Člani KSDŠ ugotovijo, ali je ugodeno morebitni prošnji za pisanje disertacije v obliki izvirnih
znanstvenih člankov in ali je potrebno pridobiti soglasje Komisije za etiko na raziskovalnem področju,
ter ocenijo ustreznost načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.
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 dispozicija ustrezna. Če podajo predloge za izboljšavo,
kandidatu določijo rok za popravo, ki ne sme biti daljši od 6 mesecev. Komisija poda svoje predloge
za izboljšavo le enkrat. Prva doktorska predstavitev se na zahtevo KSDŠ lahko enkrat ponovi, kar se
zapiše v zapisnik o doktorski predstavitvi.
Na podlagi (popravljene) dispozicije člani KSDŠ napišejo skupno pisno poročilo o oceni ustreznosti
predlagane teme doktorske disertacije. KSDŠ je dolžna pripraviti poročilo v dveh mesecih po
imenovanju, pri čemer se ta rok podaljša za čas, ki ga je za morebitno popravo določila študentu na
prvi doktorski predstavitvi. Naloga predsednika KSDŠ je, da uskladi delo komisije, napiše končno
poročilo o oceni ustreznosti predlagane teme doktorske disertacije in pridobi podpise članov KSDŠ.
Mentor in somentor ne sodelujeta pri ocenjevanju. Če KSDŠ ne more podpisati skupne ocene, mora

član KSDŠ, ki se z oceno ne strinja, predložiti ločeno oceno. V primeru, ko je član KSDŠ tujec, ki ne
razume slovenskega jezika, se priložita poročili v slovenskem in angleškem jeziku.
Poročilo KSDŠ po pooblastilu senata obravnava Komisija za doktorski študij (KDrŠ). Če je poročilo
pozitivno, ga KDrŠ potrdi in pošlje predlog teme doktorske disertacije skupaj z gradivom Komisiji za
doktorski študij Univerze v Ljubljani.

