Kriteriji in merila članic UM glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev
doktorata znanosti pred promocijo
(usklajeno s 157. členom Statuta UM)

EPF
Za izpolnitev pogojev za promocijo v skladu s 157. členom Statuta UM mora študent imeti objavljen
ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:
- reviji JCR ali v reviji indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali
- reviji zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščeni v
mednarodno bibliografsko bazo.

FERI
Doktorand mora pred promocijo objaviti vsaj en članek v tujem svetovnem jeziku, ki vsebuje
spoznanja, predstavljena v doktorski disertaciji, ali spoznanja, ki neposredno izhajajo iz naloge, v
recenzirani reviji s faktorjem vpliva.
FG
Pogoji, ki jih mora izpolniti kandidat podiplomskega doktorskega študija so:
- pred zagovorom doktorske disertacije objava članka v reviji I. kategorije ali
- pred zagovorom doktorske disertacije objava članka v reviji II. kategorije in dva recenzirana
članka na mednarodnih konferencah,
- pred promocijo mora kandidat objaviti ali imeti potrdilo o sprejemu v objavo članek v reviji I.
kategorije.
FKKT
Doktorand Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo mora pred promocijo objaviti dva znanstvena
prispevka v reviji s SCI faktorjem.
En članek se lahko nadomesti z mednarodnim (EU, japonskim, korejskim ali ameriškim) priznanim
patentom.
FKBV
Doktorand mora pred promocijo doktorata objaviti vsaj en članek s faktorjem vpliva (JCR) in
doktorsko disertacijo oz. v njej vsebovana spoznanja v znanstveni publikaciji ali kot samostojno
znanstveno publikacijo tako, da je dostopna javnosti.

FL
Doktorand Fakultete za logistiko UM je lahko promoviran, ko ima v eni izmed revij s faktorjem vpliva
JCR ali v reviji, ki je indeksirana v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, objavljen vsaj en znanstveni
članek, v katerem so vsebovana spoznanja iz njegove doktorske disertacije.
FNM
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti, vpisan v doktorski študijski program, ki ga izvaja Fakulteta
za naravoslovje in matematiko UM, mora pred promocijo objaviti oziroma imeti sprejet v objavo vsaj
en znanstveni članek v reviji s faktorjem vpliva, v katerem so predstavljeni rezultati iz doktorske
disertacije.

FOV
Kandidat mora pred zagovorom doktorske disertacije oziroma najkasneje pred promocijo v skladu s
157. členom Statuta UM objaviti izsledke svojega doktorskega dela v mednarodno priznanih
znanstvenih revijah, indeksiranih v JCR, v enem od svetovnih jezikov.

FS
Na osnovi 157. člena Statuta Univerze v Mariboru senat Fakultete za strojništvo predlaga, da
kandidat pred promocijo doktorske disertacije izkaže znanstveno dejavnost:
- z enim izvirnim znanstvenim člankom s področja doktorske disertacije, ki je objavljen ali
sprejet v objavo v mednarodno priznani znanstveni reviji JCR in
- z enim objavljenim izvirnim znanstvenim člankom ali sprejetim v objavo v sekundarnih bazah.
FVV
Kandidat FVV izpolni pogoje za promocijo, če ima objavljen prispevek iz tematike doktorske naloge v
znanstveni reviji vsaj iz druge skupine revij, ki je napisan v enem izmed svetovnih jezikov, ali ima
objavljeno poglavje v znanstveni monografiji, ki jo je izdala priznana mednarodna založba.
FF
Za izpolnitev pogojev za promocijo v skladu s 157. členom Statuta UM mora študent imeti objavljen
ali sprejet v objavo vsaj en članek iz vsebine disertacije v:
- reviji, indeksirani v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, ali
- v reviji z mednarodnim uredniškim odborom, ki je uvrščena v eni izmed mednarodnih
bibliografskih baz, ali
- za nacionalni vedi (slovenistika, hungaristika) v reviji iz seznama stroke, ali
- članek v COBISS-u 1.16, izdan pri mednarodni založbi, ali
- monografijo.
MF
Pogoj za uspešno dokončanje študija je, da kandidat napiše in uspešno zagovarja doktorsko
disertacijo in vse ostale s študijskim programom predvidene obveznosti in tako zbere najmanj 180
ECTS. Predložen mora biti članek s področja doktorata, ki je bil objavljen v reviji, ki jo indeksira SCI oz.
SSCI z navedbo IF. Doktorsko delo se javno zagovarja pred določeno komisijo.
PEF
Kandidat mora še pred zagovorom, najkasneje pa pred promocijo objaviti v doktorski disertaciji
vsebovana spoznanja v znanstveni publikaciji (kot izvirni znanstveni članek ali pregledni znanstveni
članek ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot
samostojno znanstveno publikacijo (znanstvena monografija), tako da je dostopna svetovni javnosti.
Spoznanja morajo biti objavljena v tujem svetovnem jeziku (razen za nacionalne vede).
Članek mora biti objavljen v eni od revij s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI ali v revijah indeksiranih v sekundarnih bazah, katerega
seznam je na predlog Senata PEF UM potrdil Senat UM.
PF
Kandidat za pridobitev doktorata znanosti s področja pravnih ved na PF UM mora še pred zagovorom,
najkasneje pa pred promocijo v naziv doktorja znanosti s področja pravnih ved na UM, doktorsko
disertacijo oz. v njej vsebovana spoznanja objaviti v znanstveni publikaciji ali v samostojni znanstveni
publikaciji tako, da je dostopna svetovni javnosti. Ti pogoji so izpolnjeni, če:

-

je doktorska disertacija objavljena kot monografija v skladu s 1. točko 25. člena Meril za
volitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev UM;
ali
- so v doktorski disertaciji vsebovana spoznanja objavljena kot samostojni znanstveni sestavek
ali poglavje v monografiji v skladu z 2. točko 25. člena Meril za volitve v naziv visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev UM; ali
- so v doktorski disertaciji vsebovana spoznanja objavljena v znanstvenem članku v reviji iz 4.
točke 25. člena Meril za volitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev UM
in so spoznanja objavljena tudi v tujem svetovnem jeziku.

