NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE
na
Javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016
To so navodila za pripravo in oddajo formalno popolne vloge. Pravočasno oddana in
popolna vloga je osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu!
Komisija za odpiranje vlog na univerzi bo odpirala le pravočasno prispele vloge. Če
vloga ne bo prispela v elektronski in fizični obliki do roka iz 8. točke javnega razpisa in
točke 1.2. teh navodil, se šteje, da vloga ni bila oddana.
Pred pripravo vloge OBVEZNO PREBERITE besedilo javnega razpisa, objavljeno
na spletni strani UL www.uni-lj.si.

1. Formalno popolna vloga
1.1.

Popolna vloga

Popolna vloga na javni razpis vsebuje naslednje dokumente:
Zap.
Priložiti k
št.
vlogi:
1
obvezno

Opis dokumenta
Prijavni obrazec: Prijava na javni razpis za sofinanciranje doktorskih
študentov – generacija 2016, izpolnjena in oddana v elektronski in fizični
obliki.
Moška oblika se uporablja nevtralno za oba spola.
Prijavo na javni razpis oddate v informacijski sistem univerze na spletnem naslovu
https://prijava.uni-lj.si/_layouts/listform.aspx?PageType=8&ListId={83A8498D66A7-41F7-874E-90242832C1CE}&RootFolder=
Pred elektronsko oddajo prijave prijavni obrazec natisnite, podpišite in ga skupaj
z obvezno prilogo Idejna zasnova doktorske disertacije in ostalimi zahtevanimi
dokazili pošljite ali osebno oddajte v vložišče Univerze v Ljubljani.

K točki 1:
Študent mora imeti odprt bančni račun v RS. Opomba: Brez odprtega računa v
RS z izbranim študentom UL ne bo sklenila pogodbe.
Študente prosimo, da zaradi izredno kratkega roka za izvedbo postopka
izbire oddate popolne vloge in z namenom hitrejšega obveščanja za

namene javnega razpisa v elektronski prijavi vpišete tudi e-naslov in
telefonsko številko.

K točki 2:
Študent mora imeti naslov v RS. Na ta naslov bo poslana vsa pošta, ne glede na
to, ali je stalno prebivališče študenta izven Slovenije. Razen v primeru, če bo
študent izpolnil točko 4 in k prijavi priložil pooblastilo pooblaščene osebe v RS.

K točki 4:
V primeru, da ste za vročanje pošiljk ter komuniciranje z univerzo pooblastili
drugo osebo, k vlogi obvezno priložite pooblastilo.

K točki 5:
5.1 Obvezno navedite vse podatke o svojem doktorskem študiju. Študijski
program in članico, na kateri ste vpisani, izberite iz spustnih seznamov, označite
letnik študija ter vpišite vpisno številko in leto prvega vpisa na doktorski študij.
Če ste se v 1. letnik doktorskega študija vpisali pred študijskim letom 2015/2016,
v 2. letnik pred študijskim letom 2014/2015 in v 3. letnik pred študijskim letom
2013/2014 obvezno priložite:
- v primeru vpisa po merilih za prehode dokazilo o rednem napredovanju v
predhodnem doktorskem študijskem programu
- v primeru podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov sklep pristojnega
organa o podaljšanju statusa
5. 2 Obvezno izpolnite podatke za eno izmed možnosti 5.2.1 ali 5.2.2. Študenti,
ki ste se na doktorski študij vpisali po zaključenem magisteriju znanosti izpolnite
tudi točko 5.2.3., študenti 2. in 3. letnika doktorskega študija pa obvezno tudi
točko 5.3.
5.2.1 Obvezno priložite kopijo diplomske listine s celotno prilogo k diplomi.
5.2.2 Obvezno priložite kopiji diplomskih listin s celotnima prilogama k diplomi
za obe stopnji študija. V primeru zaključenega enovitega magistrskega
študijskega programa priložite kopijo diplomske listine s celotno prilogo k diplomi.
5.2.3. Obvezno priložite kopijo magistrske listine s celotno prilogo k diplomi.
5.3 Obvezno izpolnite študenti, ki ste vpisani v 2. in 3.letnik doktorskega študija,
in priložite potrdilo o povprečni oceni na doktorskem študiju.
V primeru, da priloge k diplomi nimate, k vlogi poleg diplomske listine priložite
dokazilo o povprečni oceni izpitov in vaj v času študija brez diplome.

K točki 6:
Študenti, ki ste vpisani v 1. in 2. letnik doktorskega študija
Kot dokazila za dosedanje znanstveno raziskovalno delo k prijavi obvezno
priložite:
- za znanstveni članek/monografijo kopijo članka s potrdilom o objavljenem
oz. v objavo sprejetem znanstvenem članku/monografiji ali izpisek iz
sistema Cobiss ali drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem Cobiss.
Za znanstveni članek/monografijo se štejejo članki/monografije, ki se po
tipologiji dokumentov/del v sistemu Cobiss uvrščajo v kategorije 1.01, 1.02,
1.03, 1.16, 2.01, 2.18. Če iz znanstvenega članka/monografije oz. priloženega
dokazila ni razvidno prvo avtorstvo, mora študent za to priložiti dodatno
dokazilo.
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za strokovni članek na področju študija kopijo članka s potrdilom o
objavljenem oz. v objavo sprejetem strokovnem članku ali izpisek iz
sistema Cobiss ali drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem Cobiss.
Za strokovni članek* se šteje članek, ki se po tipologiji dokumentov/del v
sistemu Cobiss uvršča v kategorijo 1.04.
- za patent, sprejet v postopek v RS dokazilo, ki ga izda pristojni urad o
prejeti vlogi.
- za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci priložite program
konference ali vabilo na dogodek ter kopijo prispevka ali predstavitve in
dokazilo organizatorja o udeležbi.
Za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci* se štejejo dela, ki se po
tipologiji Cobiss uvrščajo v kategorije 1.06, 1.08, 1.10, 1.12).
- za nagrade* dokazilo o nagradi.
-

*Uveljavlja se lahko samo ena aktivna udeležba na znanstveni konferenci, en
strokovni članek in ena nagrada.
Študenti, ki ste vpisani v 3. letnik doktorskega študija
Kot dokazila za dosedanje znanstveno raziskovalno delo k prijavi obvezno
priložite:
- za znanstveni članek/monografijo kopijo članka s potrdilom o objavljenem
oz. v objavo sprejetem znanstvenem članku/monografiji ali izpisek iz
sistema Cobiss ali drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem Cobiss.
Za znanstveni članek/monografijo se štejejo članki/monografije, ki se po
tipologiji dokumentov/del v sistemu Cobiss uvrščajo v kategorije 1.01, 1.02,
1.03, 1.16, 2.01, 2.18.
Če iz znanstvenega članka/monografije oz.
priloženega dokazila ni razvidno prvo avtorstvo, mora študent za to priložiti
dodatno dokazilo.
- za patent, sprejet v postopek v RS dokazilo, ki ga izda pristojni urad o
prejeti vlogi.
- za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci priložite program
konference ali vabilo na dogodek ter kopijo prispevka ali prezentacije in
dokazilo organizatorja o udeležbi.
Za aktivno udeležbo na znanstveni konferenci* se štejejo dela, ki se po
tipologiji Cobiss uvrščajo v kategorije 1.06, 1.08, 1.10, 1.12).
*Uveljavlja se lahko samo ena aktivna udeležba na znanstveni konferenci.
Znanstveno raziskovalno delo bo točkovano v skladu z Merili za izbiro kandidatov
po presoji ocenjevalne komisije.

K točki 8: Dodatno pojasnilo študenta k prijavi.
Preden natisnete prijavo podatke natančno preglejte. Pregledan
elektronski obrazec natisnite in nato oddajte prijavo. Natisnjen obrazec
obvezno podpišite. Po oddani prijavi obrazca ni mogoče več natisniti.
Posamezni študent lahko odda le eno prijavo na javni razpis.

2

obvezno

Priloga: Idejna zasnova doktorske disertacije
Obrazec Idejna zasnova doktorske disertacije, ki je obvezna priloga k prijavi na
razpis je v »doc formatu«, ki je zaščiten in omogoča le vpisovanje podatkov v
zato predvidena mesta. Zaščita se ne sme odstranjevati. Obrazec izpolnite v
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skladu z navodili. Podatke vpišite v predvidena polja ali označite s klikom na
kvadratek.
K točkam 1, 2 ter 3:
Izpolnite študenti.
K točki 2: Vsi podatki se nanašajo na podatke mentorja oz. predvidenega
mentorja.
K točki 3a:
Študenti, ki še nimate potrjene teme doktorske disertacije obvezno napišite
delovni naslov doktorske disertacije in v predvideni prostor na največ eni A4
strani predstavite idejno zasnovo doktorske disertacije (opis raziskovalnega
problema, cilje in predvideni rezultat).
K točki 3b:
Študenti, ki že imate potrjeno temo doktorske disertacije obvezno priložite kopijo
soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije.
K točki 4:
V izjavi mentorja oz. predvidenega mentorja so navedeni pogoji, ki jih mora v
skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija izpolnjevati mentor oz.
predvideni mentor študentu, sofinanciranemu po tem javnem razpisu.
Vsebino obrazca na koncu s svojim podpisom potrdita študent in mentor oz.
predvideni mentor. Na obrazec dopišite tudi kraj in datum.

1.2.

Pravočasno oddana vloga

Študent se mora najkasneje do 20. 10. 2016 do 12. ure prijaviti in oddati elektronsko prijavo
na javni razpis v informacijski sistem univerze na spletnem naslovu https://prijava.unilj.si/_layouts/listform.aspx?PageType=8&ListId={83A8498D-66A7-41F7-874E90242832C1CE}&RootFolder=. Po tem roku elektronska prijava v informacijski sistem ne bo
več mogoča.
Pred elektronsko oddajo prijave na javni razpis obrazec natisnite, podpišite ter skupaj
z obvezno prilogo (Idejna zasnova doktorske disertacije) in zahtevanimi dokazili,
obvezno pošljite tudi po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, ali pa jo oddate osebno v vložišče Univerze v Ljubljani v času uradnih ur.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je do 20. 10. 2016 do 12. ure prispela v vložišče univerze
in je bila do tega roka tudi elektronsko oddana, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Če vloga ne bo oddana v elektronski in fizični obliki do roka iz razpisa, se šteje, da vloga
ni bila oddana.
Popolna vloga vsebuje podpisan prijavni obrazec Prijava na javni razpis in prilogo Idejna
zasnova doktorske disertacije ter vsa zahtevana dokazila, kot je navedeno v točki 1.1. tega
navodila, v fizični obliki. Prijavni obrazec »Prijava na javni razpis« in priloga »Idejna zasnova
doktorske disertacije«, morata biti izpolnjena in podpisana s strani zahtevanih oseb, navedenih
na posameznih obrazcih.
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Nepravočasne (prepozne) in nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s
pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

2. Resničnost in točnost navedenih podatkov
Študent s svojim podpisom na obrazcih, ki sestavljajo vlogo na razpis za sofinanciranje
doktorskih študentov, jamči za resničnost in točnost v njej navedenih podatkov!
Resničnost in točnost podatkov, navedenih v vlogi, univerza lahko preverja tudi po zaključku
izbirnega postopka. Če se ugotovi, da podatki v vlogi niso resnični in točni ter bi naknadno
ugotovljeni dejanski podatki, v postopku izbora vlog privedli do zavržbe ali zavrnitve vloge,
lahko univerza odstopi od pogodbe. Študent mora v tem primeru na poziv univerze vrniti vsa
nakazana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo o
sofinanciranju.
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