Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

PRIJAVA DISPOZICIJE DOKTORSKE DISERTACIJE
1. Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študija Varstvo okolja se predhodno
opredeli do vseh dispozicij doktorskih disertacij, preden jih doktorandi prijavijo na članicah
izvajalkah študija.
2. Zaradi zagotovitve interdisciplinarnosti komisije za spremljanje doktorskega študenta
Programski svet senatom članic predlaga sestavo komisije za vsakega doktoranda posebej.
3. Doktorandi prijavo dispozicije doktorske disertacije, pripravljeno v skladu s Pravilnikom o
doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, (dostopno na http://www.unilj.si/studij/doktorski/pravila/) in v skladu s pravili članice, na kateri bodo dispozicijo
uradno prijavili (praviloma na tisti članici, s katere prihaja mentor), najprej pošljejo v
predhodno soglasje Programskemu svetu Varstva okolja, ki se bo opredelil do vsake vloge
posebej, in doktoranda ter članico, o svojem stališču tudi obvestil.
4. Prijava dispozicije za predhodno soglasje Programskega sveta k dispoziciji doktorske
disertacije mora vsebovati:
a) Kratko dispozicijo doktorske disertacije, ki vsebuje:
− Naslov dispozicije doktorske disertacije
− Opredelitev raziskovalnega problema
− Raziskovalne hipoteze
− Metode raziskovanja
− Pričakovane rezultate in doprinos k razvoju znanosti
− Vire oz. seznam temeljne literature, na katero se opira disertacija.
b) Kratko biografijo, ki mora vsebovati:
− točne osebne podatke
− naslov
− pridobljeni dodiplomski in/ali podiplomski znanstveni naslov
− telefonsko in gsm številko
− e-naslov
− dosedanje zaposlitve
− podatke o šolanju in ostalih strokovnih izobraževanjih doma in v tujini.
c) Morebitno bibliografijo oziroma seznam objavljenih znanstvenih in drugih
strokovnih del
d) Soglasji mentorja in somentorja k dispoziciji doktorske disertacije
5. Dispozicijo doktorske disertacije za predhodno mnenje Programskega sveta doktorand
pošlje v elektronski obliki na e-naslova: anja.oven@uni-lj.si in ajda.bleiweis@uni-lj.si.
6. Programski svet bo dispozicijo doktoranda obravnaval na prvi seji po prejemu predloga.
Doktorand uradno prijavi dispozicijo na članici, s katere prihaja njegov mentor in ki bo
vodila postopek za pridobitev doktorata znanosti, po prejemu odgovora Programskega
sveta.
7. Članice, izvajalke doktorskega študija Varstvo okolja imajo sprejeta različna
pravila/pravilnike/navodila o rokih in postopkih za prijavo predlogov dispozicij
doktorskih disertacij. Ob prijavi dispozicije doktorske disertacije doktorand upošteva
pravila tiste članice, na kateri bo prijavil dispozicij. Postopek za prijavo dispozicije,
oceno ustreznosti dispozicije, oceno dela ter zagovor doktorske disertacije vodijo članice,
izvajalke študija. Dispozicijo doktorskega dela in mentorja odobri senat članice, na kateri
doktorand temo prijavi. K dispoziciji doktorske disertacije da soglasje Senat UL.

