
Na podlagi 183. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03 in 
spremembe) je Senat Univerze na Primorskem na 8. redni seji dne 14. 5. 2008 sprejel  
 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
PRAVILNIKA O PRIPRAVI IN ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE  

NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM 
 
 

 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem 
(št. 0221-11/05, 14. 12. 2005; v nadaljevanju: Pravilnik) se v 3. členu besedna zveza 
»programskega odbora« nadomesti z besedno zvezo »programskega sveta«. 

 
 

2. člen 
 

V 7. členu se drugi odstavek dopolni tako, da se glasi: 
»(2) Doktorski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 in doktorski študijski programi 3. 
stopnje (v nadaljevanju: doktorski študijski programi) temeljijo na kakovostnem in 
kontinuiranem raziskovalnem delu članic, v katerega članice pri izvajanju temeljnih, 
aplikativnih in razvojnih projektov aktivno vključujejo študente.« 
 
 

3. člen 
 

Spremeni se besedilo 8. člena tako, da se glasi: 
»Doktorska disertacija (v nadaljevanju disertacija) je zaključno delo na doktorskem 
študijskem programu. Disertacija je izvirno avtorsko znanstvenoraziskovalno delo, ki 
predstavlja pomemben prispevek k znanosti.« 
 
 

4. člen 
V celoti se črta 9. člen Pravilnika. 

 
 

5. člen 
 

Spremeni se besedilo 10. člena tako, da se glasi: 
»Študent doktorskega študija (v nadaljevanju kandidat) lahko prijavi temo disertacije, ko 
izpolni pogoje, ki jih za prijavo teme določa doktorski študijski program, v okviru katerega 
prijavlja temo disertacije.« 

 
 

6. člen 
 

V prvem odstavku 11. člena se spremeni besedilo točke 1. tako, da se glasi:  
»1. vlogo, s katero zaprosi za sprejem teme disertacije in v njej navede ime in akademski 
naziv predlaganega mentorja in morebitnega somentorja, kraj in datum oddaje vloge ter 
lastnoročni podpis;« 
 Spremeni se besedilo točke 2. tako, da se glasi: 



»2. dispozicijo disertacije, ki naj ne presega 30.000 znakov (s presledki) brez seznama 
literature in je strukturirana po naslednjih sklopih:  

a) naslovna stran z naslednjimi podatki: naziv univerz(e) in članic(e) – izvajalcev  
študijskega programa, ime študijskega programa, ime in priimek kandidata, naslov 
predlagane teme disertacije, ime in priimek ter akademski naziv predlaganega 
mentorja in morebitnega somentorja,  

b) navedba znanstvenega področja, na katerega se nanašajo pričakovani izvirni 
prispevki disertacije, 

c) opredelitev teoretičnih izhodišč raziskave, 
d) opredelitev problema, ciljev in hipotez disertacije oz. raziskovalnih vprašanj ter 

pričakovanih rezultatov, 
e) prispevek k znanosti, 
f) predvidene metode raziskovanja, 
g) struktura oz. kazalo predvidene vsebine disertacije, 
h) navedbo osnovne literature in virov; 

 
Dopolni se besedilo točke 5. tako, da se glasi: »5. podpisano soglasje predlaganega 

mentorja in morebitnega somentorja;« 
Dopolni se besedilo točke 6. tako, da se glasi: »6. predstavitev predlaganega 

mentorja in morebitnega somentorja, iz katere je razvidno, da izpolnjuje(ta) pogoje za 
(so)mentorstvo, in izpis bibliografije za obdobje zadnjih 5 let;« 

Spremeni se besedilo točke 7. tako, da se glasi: »7. če predlagani somentor ni 
zaposlen na univerzi in ni v pogodbenem razmerju z univerzo, kandidat priloži prošnjo za 
njegovo somentorstvo z ustrezno utemeljitvijo;« 
 
 

7. člen 
 

Spremeni se besedilo 12. člena tako, da se glasi: 
»(1) Kandidat mora, po prijavi teme na članici in pred potrditvijo teme na senatu članice, 
temo disertacije javno predstaviti. 
 
(2) Obvestilo o predstavitvi teme disertacije objavi članica na svoji oglasni deski in spletni 
strani. Na predstavitev so vabljeni dekan, člani komisije za oceno primernosti teme 
disertacije, člani KZRD UP ter študenti in visokošolski učitelji študijskega programa. Za 
zagotovitev prisotnosti referat uskladi datum predstavitve teme s kandidatom in člani 
Komisije za oceno primernosti teme disertacije.« 
 
 

8. člen 
 

V 13. členu se dopolni drugi odstavek tako, da se glasi:  
 »(2) Predlagani mentor oziroma somentor lahko iz utemeljenih razlogov odstopita od 
(so)mentorstva.«  

Dopolni se tretji odstavek tako, da se glasi:  
»(3) Pisno vlogo za prekinitev postopka oziroma odstopa od (so)mentorstva kandidat 
oziroma predlagani (so)mentor naslovi na senat članice, ki odloči s sklepom. Če je tema 
disertacije že potrjena, mora senat članice s sklepom seznaniti tudi senat univerze.« 
 
 
 

9. člen 
 

V 15. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:  



»(4) Če je tema s področja več znanstvenih disciplin, mora biti komisija sestavljena tako, da 
je zagotovljen interdisciplinarni pristop in bo lahko le-to vsebinsko presojala.« 

V šestem odstavku se beseda »praviloma« nadomesti z besedo »lahko«.  
 
 

10. člen 
 

V 17. členu se v prvem odstavku beseda »univerze« nadomesti z besedo »članice«.  
V drugem odstavku se beseda »tridesetih« nadomesti z besedo »petinštiridesetih«.  
V tretjem odstavku se točka 9. spremeni tako, da se glasi:  

»9. oceno primernosti teme: Komisija za oceno teme mora nedvoumno navesti, ali predlaga, 
da se tema sprejme ali zavrne.« 
 
 

11. člen 
 

V 19. členu se v drugem odstavku spremeni točka 4. tako, da se glasi:  
»4. sklep senata članice o imenovanju mentorja in morebitnega somentorja oziroma predlog 
senata članice za imenovanje somentorja, ki ni zaposlen na univerzi in ni v pogodbenem 
razmerju z univerzo,«.  

Četrti odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi:  
»(4) KZRD UP pregleda prejeto dokumentacijo in senatu univerze posreduje svoje mnenje o 
predlagani temi. V primeru, da je mnenje negativno, ga mora KZRD UP posebej obrazložiti. 
KZRD UP k obravnavi teme povabi predsednika Komisije za oceno teme.  
KZRD UP lahko v primeru, da ugotovi pomanjkljivosti, od članice zahteva dopolnitev 
predlagane teme. Za odpravo pomanjkljivosti lahko KZRD UP določi  primeren rok, v 
katerem je potrebno doktorsko temo dopolniti. V primeru večjih sprememb mora senat 
članice predlog teme ponovno obravnavati.« 
 Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:  
»(6) Istočasno senat univerze odloči tudi o soglasju k prošnji za pripravo in zagovor 
disertacije v tujem jeziku ter potrdi morebitnega somentorja, ki ni zaposlen na univerzi in ni v 
pogodbenem razmerju z univerzo.«  

 
 

12. člen 
 

V 20. členu se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim besedilom tako, da se 
glasi: »(2) Mentor je lahko, kdor je zaposlen na univerzi ali je v pogodbenem razmerju z 
univerzo, če je hkrati izvajalec predmeta v študijskem programu kandidata. Pogodbeno 
razmerje mora biti sklenjeno najkasneje po potrditvi teme in mentorja na senatu univerze.« 

Tretji odstavek se črta. 
 

 
13. člen 

 
V 21. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:  

»(1) V primeru, da gre za interdisciplinarno temo, se ob mentorju praviloma imenuje tudi 
somentorja, ki mora izpolnjevati pogoje iz 1. alineje 20. člena tega pravilnika.« 

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:  
»(2) Somentor je lahko z drugega visokošolskega zavoda ali iz druge organizacije.« 

Tretji odstavek se črta. 
 
 
 
 



14. člen 
 

V 22. členu se v prvem odstavku beseda »mentorstvo« nadomesti z besedo 
»(so)mentorstvo«. 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:  
»(3) V primeru, da somentor ni zaposlen na univerzi in ni v pogodbenem razmerju z 
univerzo, senat članice predlog somentorja posreduje v potrditev senatu univerze.«  

 
 

15. člen 
 

V 24. členu se v tretjem odstavku črta zadnji stavek. 
 
 

16. člen 
 

V 26. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:  
»(4) Če disertacija ni napisana v slovenskem jeziku, kandidat pripravi naslov, kazalo in 
podaljšani povzetek (med 10.000 in 15.000 znaki s presledki), ki mora vsebovati ključne 
elemente uvoda, raziskave in zaključka, tudi v slovenskem jeziku.« 

 
 

17. člen 
 

Spremeni se besedilo 28. člena tako, da se glasi: »Kandidat odda disertacijo v 
zahtevanem številu mehko vezanih izvodov (število izvodov določi članica) in v elektronski 
obliki (PDF format) v referat. Disertaciji kandidat priloži izjavo o avtorstvu.« 

 
 

18. člen 
 

V 31. členu se v tretjem odstavku v točki 5. spremeni besedilo alineje d) tako, da se 
glasi: »d) ustreznost rezultatov glede na postavljene hipoteze,«. 
 
 

19. člen 
 

V celoti se črta 44. člen Pravilnika.  
 
 

20. člen 
 

V 45. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:  
»(1) Rektor razglasi doktorje znanosti na svečani promociji, ki jo organizira univerza, vsaj 
dvakrat letno – v tednu univerze in v jesenskem roku. V kolikor je izkazana potreba, lahko 
rektor odloči o večjem številu svečanih promocij. Datume promocij se predvidi v študijskem 
koledarju univerze za posamezno študijsko leto.« 

V tretjem odstavku se spremeni besedilo tako, da se glasi:  
»(3) Promocijo organizira rektorat univerze, ki jo najmanj mesec dni prej javno objavi.« 

 
 
 
 
 

 



PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

21. člen 
 

(1) Spremembe in dopolnitve Pravilnika, sprejete na 8. redni seji Senata Univerze na 
Primorskem dne 14. 5. 2008, začnejo veljati petnajsti dan po sprejemu.  
 
(2) Postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo Sprememb in dopolnitev Pravilnika, se 
zaključijo skladno s Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na 
Primorskem (št. 0221-11/05, 14. 12. 2005), določila 19. in 20. člena Sprememb in dopolnitev 
Pravilnika, pa se uporabljajo tudi za že začete postopke.  
 
(3) Spremembe in dopolnitve Pravilnika se objavijo na spletnih straneh Univerze na 
Primorskem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. dr. Rado Bohinc, l.r., 
      rektor Univerze na Primorskem 

Št.: 0221 – 05/08 
Koper, 14. 5. 2008 


