Obrazec št. 10-2:

IDEJNA ZASNOVA DOKTORSKE DISERTACIJE

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 mentorju
(Ustrezno izberite oz. vpišite podatke. Pozor: mentor oz. potencialni mentor mora izpolnjevati
pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili univerze.)
Označite ali gre za mentorja oz. potencialnega mentorja, če se prijavitelj vpisuje v 1. ali 2. letnik:
mentor
potencialni mentor
Ime:
Priimek:
Letnica rojstva:
E-pošta:
@
Telefon:
Število doktorskih študentov, katerim bo mentor v študijskem letu 2010/2011 (brez prijavitelja):
Označite če je bil mentor na Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim
raziskovalcem za leto 2011 - poziv v letu 2010, ki ga objavlja ARRS, izbran za kandidata za mentorja in
je/ni pridobil kandidata za mladega raziskovalca:
DA
NE

3. Idejna zasnova doktorske disertacije
(Ustrezno izberite oz. vpišite podatke.)
Delovni naslov oz. naslov potrjene teme doktorske disertacije:
Podatki o raziskovalnem delu v okviru doktorskega študija:
Raziskovalno področje:
Program raziskovalnega dela bo vključeval raziskovalno delo z gospodarstvom.

1

Moška oblika se v obrazcu uporablja nevtralno za žensko in moško obliko.
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Program raziskovalnega dela bo vključeval reševanje aktualnih družbenih izzivov z enega ali več
tematskih področij iz 3. točke javnega razpisa. (navedite katerih):
.
Označite, če boste imeli delovnega mentorja (definicija v 6.1. točki javnega razpisa):
DA (navedite njegovo ime in priimek):
iz (navedite naziv pravne osebe, kjer je delovni
mentor zaposlen):
NE
Idejna zasnova doktorske disertacije:
Že imam potrjeno temo doktorske disertacije in prilagam k obrazcu kopijo sklepa o potrditvi
teme z dne:
oz.
sklep rektorja o odobritvi teme doktorske disertacije in mentorja, izdan na osnovi sklepa
senata univerze z dne:
.
Še nimam potrjene teme doktorske disertacije, zato v nadaljevanju podajam idejno zasnovo
doktorske disertacije (v dolžini največ pol strani oz. 2.400 znakov vključno s presledki):

4. Izjava mentorja
S podpisom potrjujem da sem mentor oz. bom prevzel mentorstvo prijavitelju in njegovo
idejno zasnovo doktorske disertacije, kot je zastavljena v 3. točki tega obrazca, ter izjavljam,
da se strinjam z uporabo mojih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07).
Podpis prijavitelja:
Kraj in datum:
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Podpis mentorja:
Kraj in datum:

