Na podlagi 2. točke 1. odst. 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št.1/2010 –
Statut UM-UPB8), je je Senat Univerze v Mariboru Univerze na svoji 33. redni seji, dne 21.
6. 2010 sprejel

Spremembe Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM št.:
A 7/2008 – 41 AG

1. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po prejemu vloge referat preveri število trenutnih mentorstev doktorandom za v vlogi
navedenega potencialnega mentorja, pri čemer se za mentorstvo šteje na Senatu UM
potrjena doktorska tema. Posamezni visokošolski učitelj je lahko mentor največ petim
kandidatom za pridobitev doktorata znanosti istočasno. V primeru, da bi predlagani mentor
z novim mentorstvom presegel to število, referat s tem pisno seznani kandidata, mentorja
in dekana članice. Dokončna oz. dodatna potrditev števila mentorstev se opravi v strokovni
službi rektorata pred obravnavo na organih UM. Izjemoma lahko Senat Univerze v Mariboru
odobri večje število kandidatov posameznemu mentorju.
Pristojni referat članice v roku 5 delovnih dni od prejema popolne vloge posreduje en izvod
vloge predstojniku pristojne katedre, en izvod pa potencialnemu mentorju in ga v primeru,
da gre za visokošolskega učitelja, pri katerem se preverja znanstvena aktivnost skladno s
posebnim pravilnikom, hkrati pozove, da v roku 5 delovnih dni od prejema vloge poda
dokazila o izpolnjevanju pogojev minimalne znanstvene aktivnosti na področju, na katerem
želi kandidat opravljati doktorsko disertacijo. Referat tudi preveri, ali je mentor zaposlen
ali v pogodbenem delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru. V primeru, če ugotovi, da ni,
na to opozori predstojnika pristojne katedre.«

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predstojnik katedre uvrsti vlogo za prijavo teme doktorske disertacije skupaj z dokazili
mentorja o znanstveni aktivnosti (kadar se le-ta posebej preverja) na dnevni red prve
naslednje seje, na kateri katedra oblikuje mnenje o predlogu.
Katedra lahko zahteva dokazila o znanstveni aktivnosti predlaganega mentorja, predlaga
spremembo naslova teme doktorske disertacije ali vsebine dela, predlaga drugega
mentorja oz. somentorja v primeru interdisciplinarnosti teme ali pripravi utemeljitev za
mentorja, ki ni zaposlen ali v pogodbenem delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru.
Kadar ima katedra pripombe glede dispozicije ali imenovanja mentorja, o tem obvesti
predlaganega mentorja in pozove kandidata, da v določenem roku popravi ali dopolni
prijavo.«
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3. člen
4. odstavek 13. člena se preoblikuje, tako da se glasi:
»Če je kandidat ali vsaj eden izmed članov komisije tujec, se poročilo odda v slovenskem
ali angleškem ali nemškem jeziku. Kandidat ali kateri izmed članov komisije lahko zahteva,
da se poročilo prevede v slovenski jezik.«

4. člen
4. odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sklepu o potrditvi teme in mentorja mora biti določen tudi rok oddaje doktorske
disertacije.«

5. člen
Doda se nov četrti odstavek 35. člena, ki se glasi:
»Dekan za promocijo ne more predlagati kandidata, ki doktorske disertacije ni pripravil in
zagovarjal na Univerzi v Mariboru oz. v okviru njenega skupnega študijskega programa.«
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6. člen
Doda se nova 2. alineja v Prilogi 4 tako, da se Priloga 4 glasi:
UNIVERZA V MARIBORU
____________________________
IZJAVA DOKTORSKEGA KANDIDATA

Podpisani-a ________________________________, vpisna številka _____________________
izjavljam,
da je doktorska disertacija z naslovom ____________________________________________
_____________________________________________________________________________





rezultat lastnega raziskovalnega dela,
da predložena disertacija v celoti ali v delih ni bila predložena za pridobitev
kakršnekoli izobrazbe po študijskem programu druge fakultete ali univerze,
da so rezultati korektno navedeni in
da nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.
7. člen

Priloga 6 se spremeni tako, da se glasi:
OBLIKA DOKTORSKE DISERTACIJE
Doktorska disertacija mora biti pripravljena v skladu s celostno grafično podobo UM.
a) platnice:
- zgoraj:
logotip UM
Univerza v Mariboru
naziv članice
- na sredini:
Doktorska disertacija
Naslov doktorske disertacije
- levo spodaj:
mesec, leto
- desno spodaj:
ime in priimek avtorja doktorske disertacije
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b) 1. stran:
- zgoraj:
logotip UM
Univerza v Mariboru
naziv članice
- na sredini:
Doktorska disertacija
Naslov doktorske disertacije
- levo spodaj:
mesec, leto
- desno spodaj:
ime in priimek avtorja doktorske disertacije
mentor: naziv, ime in priimek
c) naslednji list: kazalo.
č) naslednji list: povzetek v slovenskem jeziku in angleški prevod naslova in povzetka, UDK
klasifikacija.
d) naslednji list: vsebina doktorske disertacije v skladu s sprejeto dispozicijo.
e) naslednji list: morebitne priloge.
f) naslednji list: delovni življenjepis kandidata (kandidat sam opredeli vsebino glede na
določila Zakona o varovanju osebnih podatkov).
g) naslednji list: izjava, da je disertacija rezultat lastnega raziskovalnega dela in da so
rezultati korektno navedeni (Priloga 4).
8. člen
Spremembe pravilnika pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, l. r.
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