Obrazec št. 10-1:

PODATKI O USTREZNOSTI DOKTORSKEGA KANDIDATA

Priloga k vlogi na Javni razpis »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija
2010 Univerza v Ljubljani«
1. Podatki o prijavitelju (doktorski študent/vlagatelj)1
(Vpišite podatke.)
Ime:
Priimek:
Podatki o doktorskem študiju v študijskem letu 2010/2011:
Naziv študijskega programa:
Letnik:

2. Podatki o dosedanjih delovnih izkušnjah, relevantnih za doktorski študij
Naziv organizacije:
Naslov organizacije (ulica, pošta, kraj, država):
Delovno mesto v organizaciji:
Leta delovne dobe:
Kratek opis nalog, relevantnih za doktorski študij (do 1.000 znakov s presledki):

Prostor za navedbo dodatnih delovnih izkušnje relevantnih za doktorski študij (Navedite jih na enak
način, kot so podatki strukturirani zgoraj.):

3. Podatki o dosedanjem študiju
(Vpišite podatke.)
3.1. Imam pridobljeno univerzitetno izobrazbo (KLASIUS-SRV 17002)2:
(Če ste izbrali DA, potem izpolnite še spodnje podatke o študiju.)
- Visokošolski zavod:
- Študijski program:
- Podatki o ocenah:
o Povprečna ocena študija brez diplome:
o Povprečna ocena študija z diplomo:
o Ocena diplomskega dela:

1
2

DA

NE

Moška oblika se v obrazcu uporablja nevtralno za žensko in moško obliko.
KLASIUS-SRV je objavljen na spletni strani SURS: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3967.
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3.2. Imam pridobljeno magistrsko izobrazbo (druga stopnja; KLASIUS-SRV 17003):
(Če ste izbrali DA, potem izpolnite še spodnje podatke o študiju.)
- Visokošolski zavod:
- Študijski program:
- Podatki o ocenah:
o Povprečna ocena študija brez diplome:
o Povprečna ocena študija z diplomo:
o Ocena diplomskega dela:
3.3. Imam pridobljen magisterij znanosti (prejšnji; KLASIUS-SRV 18102):
(Če ste izbrali DA, potem izpolnite še spodnje podatke o študiju.)
- Visokošolski zavod:
- Študijski program:
- Podatki o ocenah:
o Povprečna ocena študija brez diplome:
o Povprečna ocena študija z diplomo:
o Ocena magistrskega dela:

DA

DA

NE

NE

3.4. Podatki o povprečni oceni/uspehu dosedanjega doktorskega študija (Izpolnijo prijavitelji,
študentje višjih letnikov na doktorskem študiju, ki niso vpisani direktno v 2. letnik po merilih za
prehode.):
3.5. Podatki o opravljenih strokovnih specializacijah, relevantnih za doktorski študij (Če imate
opravljeno strokovno specializacijo, navedite ime specializacije in organizacije, ki jo je izvajala, ter
leto opravljanja.):

4. Podatki o dosedanjem znanstvenoraziskovalnem delu
(Vpišite podatke.)
4.1. Znanstvene in strokovne nagrade, ki jih je prijavitelj prejel na visokošolski ravni (Vsako
nagrado opišite v svojo vrsto. Obvezno navedite ime nagrade, ime organizacije, ki jo je podelila,
in leto prejema.):

4.2. Seznam objavljenih ali sprejetih v objavo izvirnih znanstvenih člankov (1.01)3, kratkih
znanstvenih prispevkov (1.03), objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci (1.08),
samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji (1.16) ali znanstvenih
monografij (2.01) (Navedite največ dve objavi za vsak sklop. Obvezno navedite vse avtorje, kjer
gre za soavtorstvo, letnico objave in oznako objave v skladu s Tipologijo dokumentov/del za
vodenje bibliografij v sistemu COBISS3. Če objava ni vnesena v sistem COBISS, obvezno dodajte
dokazilo.):

3

Tipologija dokumentov /del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS je objavljena na spletni strani COBISS:
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf.
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4.3. Seznam patentov in patentov, sprejetih v postopek (Obvezno navedite ime in številko patenta
ter državo, kjer je bil patent potrjen, oz. če gre za patent sprejet v postopek ime in državo ter
potrdilo, ki ga izda Urad prijavitelju o prejeti vlogi):

4.4. Opis dosedanjega raziskovalnega dela pri katerem je prijavitelj sodeloval oz. sodeluje
(Navedite raziskovalne projekte in organizacijo (članico univerze, inštitut), obdobje sodelovanja
ter kot prilogo k obrazcu dodajte potrdilo vodje projekta):

Podpis prijavitelja:________________________________
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