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PREDSTAVITEV DISPOZICIJE DOKTORSKE DISERTACIJE
Doktorski seminar s predstavitvijo raziskovalnega dela (metodologije in
delnih rezultatov doktorske disertacije) v 2. letniku
Doktorski seminarji bodo individualno organizirani za vsakega doktoranda, ki bo imel imenovano
Komisijo za spremljanje doktorskega študenta. Termin bo usklajen z vodjo seminarjev,
doktorandom, mentorjem in somentorjem ter s člani komisije. V študijskem letu 2021/2022 je
vodja doktorskih seminarjev prof. dr. Franc Lobnik.
1. Doktorand dispozicijo, ki jo bo predstavil v okviru doktorskega seminarja, pregledano in
podpisano s strani mentorja in somentorja, pošlje v Wordu (največ 5 strani brez literature) in ppt
obliki (največ 15 prosojnic) na e-naslove: franc.lobnik@bf.uni-lj.si in anja.oven@uni-lj.si vsaj
teden dni pred predstavitvijo. V primeru, da rok ne bo upoštevan, predstavitev ne bo mogoča. Za
boljše usklajevanje seminarja doktorand lahko zagotovi prof. Lobniku telefonski številki (mobi)
mentorja in somentorja.
1.1. Prva stran predstavitve vsebuje naslednje elemente:
Univerza v Ljubljani
Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja
Predstavitev dispozicije doktorske disertacije
Naslov predlagane dispozicije doktorske disertacije
Priimek in ime kandidata:
Mentor/-ica:
Somentor/-ica:
Ljubljana 2021
Naslov doktorske disertacije naj izraža vsebino dispozicije disertacije in naj bo čim krajši. Ne sme
vsebovati podpičij, dvopičij, pomišljajev in mora biti v enem stavku.
1.2. Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku
1.3. Predstavitev dispozicije
1.4. Zadnja stran vsebuje navedbo seznama temeljne literature, na katero se opira predlog
dispozicije doktorske disertacije.
2. Doktorand ima za predstavitev dispozicije doktorske disertacije na voljo 15 minut. Predstavi
preliminarne rezultate svojega raziskovalnega dela, svoje izkušnje (pozitivne in negativne) ter
okvirno oceno zastavljenih hipotez.
Doktorski seminar, ki je v 2. letniku ovrednoten s 5 kreditnimi točkami, ni namenjen ponavljanju
predstavitev osnutkov dispozicij iz 1. letnika.
3. Doktorand v svoji predstavitvi utemelji relevantnost predlagane dispozicije doktorske disertacije,
predstavi hipoteze in uporabljene metode raziskovanja ter delne rezultate. Na koncu tudi odgovori
na vprašanje, kaj naj bi bil izviren prispevek doktorske disertacije k znanosti oziroma k razvoju
znanstvenega področja varstva okolja.
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4. Po predstavitvi sledijo vprašanja članov Komisije za spremljanje doktorskega študenta, ostalih
prisotnih profesorjev in doktorandov, ki lahko podajo tudi svoja mnenja in pripombe. O
predstavitvi in postavljenih vprašanjih ter odgovorih se vodi zapisnik, ki je osnova za pridobitev
5 KT.
5. Udeležba na doktorskih seminarjih je za doktorande 2. letnika obvezna. Termine in lokacijo vam
bomo sporočali sproti. Prisotnost doktorandov se beleži z listo prisotnosti. Izostanek je mogoč
samo izjemoma iz opravičljivih razlogov. Tehtno opravičilo pošljite na naslov franc.lobnik@bf.unilj.si in v vednost anja.oven@uni-lj.si.
6. Ob doktorandovi predstavitvi metodologije in delnih rezultatov doktorske disertacije je
prisotnost mentorja oz. somentorja obvezna. Brez prisotnosti mentorja oz. somentorja
predstavitev ni mogoča.
7. Pri oceni uspešnosti se upoštevata tudi didaktičnost predstavitve in odzivnost avditorija.
Uspešno opravljen doktorski seminar s predstavitvijo dispozicije doktorske disertacije predstavlja
enega od pogojev za vpis v 3. letnik doktorskega študija.

