Obrazec št. 10-3:

PROGRAM DELA

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)
(Vpišite podatke.)
Ime:
Priimek:
Podatki o doktorskem študiju v študijskem letu 2010/2011:
Naziv študijskega programa:
Letnik:

2. PROGRAM RAZISKOVALNEGA DELA
(Vpišite podatke.)
Raziskovalni programi oziroma projekti, v katere bo oz. je vključen prijavitelj:

Predstavitev raziskovalnega dela prijavitelja, ki bo predstavljalo samostojen in izviren prispevek k
znanosti (do 2.500 znakov s presledki):

3. KANDIDATOV PROGRAM DOKTORSKEGA ŠTUDIJA
(Vpišite podatke.)
Okvirni predmetnik doktorskega študija – predmeti oziroma seminarji, ki jih mora opraviti prijavitelj
do pridobitve naslova doktor znanosti ter polni naziv visokošolskega zavoda, na katerem bo opravil
posamezen izpit oziroma seminar. Okvirni predmetnik doktorskega študija ne sme bistveno odstopati
od dejanskega predmetnika, ki bo izbran ob vpisu na doktorski študij. Vpišite tudi predmete oziroma
seminarje, ki jih je prijavitelj že opravil ter eventualne predmete oziroma seminarje, ki jih bo opravil v
tujini. POZOR: Izpolnjujejo samo prijavitelji vpisani na doktorski študij 3. stopnje za celotni študij –
vse letnike, ne glede na to v katerem letniku vstopa v sofinanciranje po javnem razpisu. Študenti
prejšnjega doktorskega študija te rubrike ne izpolnjujejo.:
Naziv doktorskega študijskega
Naziv visokošolskega zavoda,
Naziv predmeta oz. učne enote programa, v okviru katerega se
če se razlikuje od članice
s pripadajočimi kreditnimi
predmet izvaja (v primeru
univerze, na katero je
točkami po ECTS
izbirnih predmetov iz drugih
prijavitelj vpisan v doktorski
študijskih programov)
študij
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Druge obveznosti, če jih mora prijavitelj opraviti poleg obveznosti iz predmetnika in izdelave
doktorske naloge, da bo lahko pristopil k zagovoru doktorske naloge (do 2.000 znakov s presledki):

Utemeljitev skladnosti prijaviteljevega programa doktorskega študija oziroma prejšnjega
podiplomskega študija, v primeru prijaviteljev prejšnjega doktorskega študija, z Idejno zasnovo
doktorske disertacije (veza obrazec št. 10-2) (do 2.500 znakov s presledki):

Podpis prijavitelja:
Kraj in datum:
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Podpis mentorja (iz obrazca št. 10-2):
Kraj in datum:
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