POROČILO UDELEŽENCA/-KE
o izpolnitvi predmeta pogodbe o sofinanciranju doktorskega študija
v okviru Javnega razpisa »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov –
generacija 2012 Univerza v Ljubljani«
Ime in priimek udeleženca/-ke:
Naslov udeleženca/-ke:
Številka pogodbe o sofinanciranju:
Univerzo v Ljubljani obveščam, da sem v času uradnega trajanja doktorskega študijskega programa,
kakor je bil akreditiran, in v okviru katerega sem pridobil/-a sofinanciranje po javnem razpisu
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012 Univerza v Ljubljani« v
okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij izpolnil/-a pogodbeno obveznost v
predpisanem roku, kot določa 5. člen Pogodbe o sofinanciranju doktorskega študija:
(ustrezno označite)
z objavo znanstvenega članka , v _______ letniku doktorskega študijskega programa
a

z v objavo sprejetim znanstvenim člankom , v ______ letniku doktorskega študijskega programa
b

c

s patentom, sprejetim v postopek na nacionalni ravni , v _______ letniku doktorskega študijskega
programa
z uspešno opravljenim zagovorom doktorske disertacije oz. pridobitvijo naslova doktor/-ica
d
znanosti , dne ___________________.

Poročilo o izpolnitvi predmeta pogodbe udeleženca/-ke :
1

1

Poročilo vsebuje razlago, da je kazalec za uspešno realizacijo pogodbe (objavljen oz. v objavo sprejet znanstveni članek oz.
patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, oz. uspešno opravljen zagovor doktorske disertacije) dosežen v skladu z
akreditiranim študijskim programom, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij udeleženca/-ke.

Poročilo o sodelovanju udeleženca/-ke z delovnim mentorjem :
2

2

Poročilo izpolnijo le tisti udeleženci, ki so ob prijavi na javni razpis uveljavljali delovnega mentorja, v poročilu
pa predstavijo sodelovanje z delovnim mentorjem in raziskovanje v delovnem okolju, na katerem temelji
doktorski študij udeleženca/-ke.

IZJAVI:
Podpisani udeleženec/-ka izjavljam, da:
• so vsi podatki , ki jih navajam v vlogi resnični in točni
• sem seznanjen/-a z dejstvom, da sem v primeru izpolnitve pogodbene obveznosti z objavo
članka oz. z v objavo sprejetim znanstvenim člankom oz. s patentom, sprejetim v postopek
na nacionalni ravni pred rokom, določenem v 5. členu pogodbe, upravičen/-a do nadaljnjega
sofinanciranja s pogodbo določenih upravičenih stroškov, nastalih v obdobju upravičenosti iz
9. člena pogodbe, le v primeru, da bom redno napredoval/-a v višji letnik doktorskega
študijskega programa.

Kraj in datum:
Podpis udeleženca/-ke:
__________________________

Podpis mentorja/-ice
_________________________

Obvezne priloge:
a) V primeru objave znanstvenega članka:
•
Kopija znanstvenega članka
•
Izjava mentorja/-ice
b) V primeru v objavo sprejetega znanstvenega članka:
•
Potrdilo urednika revije o sprejetju znanstvenega članka v objavo
•
Kopija v objavo sprejetega znanstvenega članka
•
Izjava mentorja/-ice
c) V primeru patenta:
•
Dokazilo o sprejetju patenta v postopek na nacionalni ravni
•
Izjava mentorja/-ice
d) V primeru uspešnega zagovora doktorske disertacije:
•
Potrdilo članice o uspešnem zagovoru doktorske disertacije

