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POGOJI ZA NOSILCE, MENTORJE IN SOMENTORJE NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU
(nosilci učnih enot na doktorskem študiju)
9. člen Pravilnika o doktorskem študiju UM št: 012/2018/1
(1) Nosilec učne enote na doktorskem študiju je lahko, kdor je habilitiran v naziv visokošolski učitelj
(docent, izredni profesor, redni profesor) in je:
 zaposlen na UM ali je z njo v pogodbenem razmerju,
 znanstveno aktiven, kar izkazuje z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja učne enote
v zadnjih petih letih.
(2) Za ustrezne reference, ki dokazujejo znanstveno aktivnost, štejejo:
 znanstveni članki, ki so bili objavljeni v revijah s faktorjem vpliva (JCR) in po vrednosti
faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, ali
 znanstvene monografije ali poglavja v znanstvenih monografijah, ki so bile izdane pri
založbah s seznama ARRS, ali
 patenti s popolnim preizkusom.
(3) Pri presoji referenc na področju družboslovja oziroma humanistike veljajo naslednja posebna
merila:
 pri znanstvenih člankih (prva alineja prejšnjega odstavka tega člena) se upoštevajo tudi
članki, ki so bili objavljeni v revijah s faktorjem vpliva (SNIP) in po vrednosti faktorja vpliva
sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti; na področju družboslovja se upoštevajo znanstveni
članki, objavljeni v revijah, vključenih v bazo Scopus (d), na področju humanistike pa v bazo
Scopus (h);
 pri znanstvenih monografijah (druga alineja prejšnjega odstavka tega člena) se upoštevajo
tudi znanstvene monografije, ki so bile izdane pri domači ali tuji založbi, če je znanstvena
monografija v bazi SICRIS uvrščena v kategorijo 2A;
 upoštevajo se tudi samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah,
izdanih pri domači ali tuji založbi, če so le-ta v bazi SICRIS uvrščena v kategorijo 3A ali 3B.
(4) Nosilec učne enote mora v zadnjih petih letih izmed naštetih del izkazovati skupno tri objave,
pri katerih je praviloma prvi ali vodilni avtor. Pri tem samostojno avtorstvo znanstvene
monografije nadomešča dva znanstvena članka oziroma dve poglavji v znanstveni monografiji.
Tujci morajo izkazovati primerljivo znanstveno aktivnost za posamezno znanstveno področje.
(5) Članice lahko določijo strožje pogoje glede objav nosilcev učnih enot ali nadomestijo eno
objavo z vodenjem industrijskih projektov ali mednarodnih raziskovalnih projektov s področja
učne enote, izvedenih znotraj matične članice.
(6) Za posamezno ožje raziskovalno področje lahko članica predlaga drugačna merila izkazovanja
znanstvene aktivnosti, kot so določena v drugem in tretjem odstavku tega člena, vendar
morajo biti ta izkazano primerljiva z merili na priznanih mednarodnih univerzah. O izjemi na
podlagi mnenja pristojne komisije senata odloči Senat UM.
(7) Posamezni visokošolski učitelj je nosilec praviloma le ene učne enote na doktorskem študijskem
programu, in sicer takšne, za katero je ozko raziskovalno specializiran. Če je posamezni
visokošolski učitelj nosilec več učnih enot (največ dveh), mora za vsako učno enoto izkazovati
različne reference, na način in pod pogoji iz prvega do tretjega odstavka tega člena.
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(8) Nosilec učne enote s področja metodologije znanstvenoraziskovalnega dela ali druge učne
enote s primerljivimi učnimi izidi in učne enote Prenosljiva znanja je visokošolski učitelj z
ustrezno bibliografijo s področja doktorskega študijskega programa. Nosilstvo teh predmetov
se ne upošteva kot nosilstvo opredeljeno v prejšnjem odstavku tega člena.
(9) Članica znanstveno aktivnost nosilcev preverja vsako leto pred potrditvijo razpisa za vpis za
naslednje študijsko leto. V kolikor posamezni nosilec ne izpolnjuje več pogojev za nosilstvo, se
ga zamenja ali pa se učna enota izloči iz študijskega programa.

(mentorji doktorskim študentom)
10. člen Pravilnika o doktorskem študiju UM št: 012/2018/1
(1) Mentor (oz. delovni mentor, dokler tema doktorske disertacije ni potrjena) na doktorskem
študiju je lahko posameznik, ki ima veljaven naziv visokošolskega učitelja (v nazivu docent,
izredni profesor, redni profesor) ali znanstvenega delavca (v nazivu znanstveni sodelavec, višji
znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), in če:
 je znanstveno aktiven, kar izkazuje z ustrezno znanstveno bibliografijo v zadnjih petih letih,
kot je določena za nosilca učne enote na doktorskem študijskem programu v prejšnjem
členu, in sicer na ožjem področju teme doktorske disertacije; če za posamezno ožje
raziskovalno področje velja izjema za nosilce učnih enot, lahko velja tudi za mentorje,
 doktorskemu študentu lahko zagotovi raziskovalne kapacitete oziroma raziskovalno
infrastrukturo pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo;
 je zaposlen ali v pogodbenem razmerju na UM;
 istočasno še ni potrjen mentor petim študentom za pridobitev doktorata znanosti.
(2) Članice lahko določijo strožje pogoje glede znanstvenih objav mentorjev ali nadomestijo eno
objavo z vodenjem industrijskih projektov ali mednarodnih raziskovalnih projektov, izvedenih
znotraj matične članice.
(3) V posebej utemeljenih primerih je lahko mentor tudi priznani raziskovalec z druge institucije,
pri čemer mora izkazovati primerljivo znanstveno aktivnost za posamezno znanstveno
področje. Enako kot določa prvi odstavek tega člena velja tudi za zaslužne profesorje in druge
upokojene visokošolske učitelje.
(4) Če ima delovni mentor že pet potrjenih mentorstev, članica v postopku potrjevanja mentorja
utemelji dodatno mentorstvo, ki je možno samo ob izjemni znanstveni aktivnosti predlaganega
mentorja.
(5) Mentorja imenuje Senat UM ob potrditvi teme doktorske disertacije, ko delovni mentor
praviloma postane mentor.
(6) Somentorstvo je možno, kadar gre za interdisciplinarno temo, v primeru prvega mentorstva,
kadar je mentor z druge institucije in v drugih utemeljenih primerih. Za somentorje veljajo
enaki pogoji kot za mentorje, razen pogojev v 3. in 4. alineji prvega odstavka tega člena. V
postopku potrjevanja teme doktorske disertacije in mentorja članica UM kratko utemelji
pričakovani prispevek tako mentorja kot somentorja. V kolikor interdisciplinarnost dela to
zahteva, je lahko somentorjev tudi več.
(7) UM organizira različne oblike izobraževanja mentorjev in prenašanja primerov dobrih praks.
Priporočeno je, da se vsak, ki želi biti mentor na doktorskem študiju, vsaj enkrat na pet let
udeleži tovrstnega usposabljanja.
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(8) V primeru izteka habilitacije, smrti, hude bolezni, druge daljše ali trajne odsotnosti mentorja,
zaradi katere ta več ne more voditi doktorskega študenta, se doktorskemu študentu določi
novi mentor, ki mora biti potrjen po enakem postopku kot prvotni mentor. Če ni ustreznega
novega mentorja in/ali je delo v zaključni fazi, lahko ob soglasju senata članice UM doktorski
študent doktorsko disertacijo dokonča sam.

