Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija Univerze v Ljubljani
– generacija 2016
ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

1. Ali moram preko e-obrazca oddati tudi priloge in dokazila?
Ne. Preko e-prijave oddate samo prijavo na javni razpis, vse priloge in dokazila
oddate fizično skupaj z natisnjeno prijavo.
2. Ali lahko priložim več dokazil o nagradah?
Da. Priložite lahko več nagrad. V skladu z Merili za ocenjevanje se bo upoštevala le
ena nagrada.
3. Zanima me, ali lahko kopije vseh zahtevanih dokumentov odda v mojem imenu nekdo
drug?
Da. Na podlagi pooblastila lahko vlogo z dokazili vloži pooblaščena oseba.
4. Ali sem upravičen do (so)financiranja na razpisu, če mi druga državna ustanova
sofinancira doktorski študij?
Ne. Dvojno (so)financiranje ni dovoljeno.
5. Ali je treba v fizični obliki priložiti originalna potrdila ali zadostujejo kopije dokazil?
Zadostujejo kopije dokazil, kot je zapisano v točki 7 javnega razpisa in na strani 2 in 3
Navodil za pripravo vloge.
6. Ali izpolnjujem pogoj, če sem ponovno vpisan v 1. letnik doktorskega študija
2016/2017?
Ne, če 1. letnik ponavljate. Če ste v 1. letnik vpisani na podlagi sklepa o podaljšanju
statusa, lahko kandidirate na razpisu. Pogoji so zapisani v točki 3 javnega razpisa.
7. Ali je razpis namenjen tudi študentom, ki niso državljani RS?
Razpis je namenjen vsem doktorskim študentom, vpisanim v doktorski študij na
Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2016/2017.
8. Ali mora mentor izpolnjevati oba pogoja, zapisana v razpisu pod točko 3?
Da, mentor mora izpolnjevati oba pogoja.
9. Kateri izpis iz COBISS-a se šteje kot veljavno dokazilo o objavljenem znanstvenem
oz. strokovnem članku? Ali zadošča natisnjen spletni prikaz COBISS zapisa
(COMARC oblika zapisa), ali je mišljena kakšna posebna (uradno pridobljena) oblika?
Zadostuje izpis iz Cobissa, kot je navedeno v točki 7 javnega razpisa in v Navodilih
za pripravo vloge na stani 2 in 3.
10. Prosim vas za pojasnilo ali se kot izpolnjeni pogoj kandidiranja na letošnjem razpisu
upošteva status absolventa doktorskega študenta za prvo leto po opravljenih rednih
napredovanjih.
Ne, odgovor je zapisan v točki 3 javnega razpisa. Študenti, vpisani v dodatno leto po
tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.

11. Doktorski študij sem že imel sofinanciran po inovativni shemi. Ali lahko kandiram na
tem razpisu?
Ker ste že imeli sofinanciran doktorski študij iz javnih sredstev, po tem razpisu niste
upravičeni do sofinanciranja.
12. Ali mora biti študent, ko odda vlogo že vpisan v doktorski program?
Da, javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016 je
namenjen vpisanim študentom na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani v študijskem
letu 2016/2017.
13. Ali je Idejna zasnova doktorske disertacije obvezna priloga?
Da, v skladu z razpisom je Idejna zasnova doktorske disertacije obvezna priloga k
vlogi na javni razpis.
14. Imam že soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije. Poleg mentorja imam tudi
somentorja. Ali je potrebno v prilogi Idejna zasnova doktorske disertacije dopisati tudi
podatke o somentorju in ali za somentorja prav tako velja, da ima lahko največ dva
sofinancirana študenta kot to velja za mentorja?
Študenti, ki že imate potrjeno temo doktorske disertacije k prijavi priložite kopijo
soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije. Iz soglasja sta razvidna mentor
in somentor. V skladu z razpisom ima lahko v posameznem študijskem letu en
mentor največ dva študenta, sofinancirana po tem javnem razpisu. Omejitev ne velja
za somentorje.

