Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 9. 11. 2016
ZAPISNIK
16. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM,
ki je bila v sredo, 9. 11. 2016, ob 8.15 v sejni sobi 1 na Pedagoški fakulteti UM, in sicer z naslednjim
dnevnim redom:
1. Predlog za potrditev zapisnikov:
- 15. redne seje KZRZ z dne 7. 9. 2016,
- 13. korespondenčne seje z dne 21. 9. 2016,
- 14. korespondenčne seje z dne 5. 10. 2016;
2. Doktorski študij;
3. Razno.
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, izr. prof. dr. Vladimir Drozg, izr. prof.
dr. Darja Pavlič, doc. dr. Bojan Musil, doc. dr. Andrej Kirbiš in Gjoko Nikolovski, Služba za
študentske zadeve.
Začetek seje ob 8.15.
1. Predlog za potrditev zapisnikov:
- 15. redne seje KZRZ z dne 7. 9. 2016,
- 13. korespondenčne seje z dne 21. 9. 2016,
- 14. korespondenčne seje z dne 5. 10. 2016;
2. Doktorski študij;
3. Razno.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala in soglašala s predlaganim dnevnim
redom 15. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM.
K 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 1. točko dnevnega reda 16. redne seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM in sprejela naslednje sklepe:
Sklep 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM potrdi zapisnike:
 15. redne seje KZRZ z dne 7. 9. 2016,
 13. korespondenčne seje z dne 21. 9. 2016,
 14. korespondenčne seje z dne 5. 10. 2016.
Sklep je bil sprejet (5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI).
K 2:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 2. točko dnevnega reda 16. redne seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM in sprejela naslednji sklep:
Sklep 2:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM predlaga Senatu FF UM, da sprejme
obrazec za preverjanje izpolnjevanja pogojev za promocijo v doktorja znanosti, ki ga izpolnita in
podpišeta mentor in somentor.
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Obrazec za preverjanje izpolnjevanja pogojev za promocijo v naziv doktorja znanosti

Obrazec izpolnita in podpišeta mentor1 in somentor
Ime in priimek doktoranda
Ime in priimek mentorja
Ime in priimek somentorja
Naslov prispevka:
Podatki o prispevku:

Izpis prispevka iz bibliografskega sistema COBISS
ali
potrdilo o sprejemu prispevka v objavo (kot priloga)

V doktorski disertaciji vsebovana
spoznanja mora kandidat praviloma
še pred zagovorom, najkasneje pa
pred promocijo objaviti2 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 kandidata morajo biti
objavljena v tujem jeziku3 (razen za
nacionalne vede4) v publikaciji, ki
izhajajo v državah EU ali OECD, ali
ima publikacija vse povzetke v tujem
jeziku države EU ali OECD.
Mentor ali somentor pri takšni objavi
ne smeta sodelovati kot člana
uredniških ali drugih odborov.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot
ustrezna vedno šteje objava v tujem
jeziku v reviji, ki je indeksirana v JCR
(SCI, SSCI ali A&HCI) ali mednarodni
patent s popolnim patentnim
preizkusom, priznan oz. podeljen v
državah EU ali OECD.

Navedite kategorijo prispevka:
-

izvirni znanstveni članek (1.01),

-

pregledni znanstveni članek (1.02),

-

samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali
poglavje v monografski publikaciji (1.16 in 1.26),

-

samostojna znanstvena publikacija (2.01).

Podčrtajte ustrezno alinejo.
Navedite jezik prispevka, državo, v kateri je izdana
publikacija, in spletno povezavo do publikacije:

Označite, ali sta mentor in somentor člana uredniških ali
drugih odborov publikacije, v kateri je objavljen prispevek:
DA ali NE
Navedite bibliografske baze, v katere je publikacija
uvrščena:

1

Izrazi v moški obliki so v tem obrazcu nevtralni in se uporabljajo tako za osebe moškega kot za osebe ženskega
spola.
2
V primeru, da prispevek ni objavljen, bo zadoščalo tudi potrdilo o sprejemu prispevka v objavo. Potrdilo mora
vsebovati podatke o avtorju, naslovu prispevka in vrsti prispevka (izvirni znanstveni članek ali pregledni
znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali poglavje v monografski publikaciji).
3
Če prispevek ni objavljen v tujem jeziku, mora vsebovati povzetek (summary), ki ima najmanj 500 besed.
(Sklep Senata UM, 15. redna seja Senata UM, 27. 11. 2012).
4
Nacionalni vedi sta slovenistika in hungaristika.
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Daljši povzetek članka (najmanj 500
besed) v tujem jeziku, če je članek v
slovenskem jeziku.
Kriterije oziroma podrobnejša merila
glede objav iz prejšnjega odstavka
sprejme Senat UM na predlog senata
članice za posamezno članico.5 Za
Filozofsko fakulteto UM veljajo
naslednji kriteriji:

DA ali NE

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.
Podčrtajte ustrezno alinejo.

V ____________, dne ______________

Podpis mentorja

______________________

Podpis somentorja
______________________

Obvezne priloge:
-

-

Potrdilo o sprejemu prispevka v objavo, če gre za neobjavljen prispevek. Potrdilo mora vsebovati
podatke o avtorju, naslovu prispevka in vrsti prispevka (izvirni znanstveni članek ali pregledni
znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji ali poglavje v monografski
publikaciji).
Prispevek v elektronski obliki ali povezava do prispevka.
Osnutek predstavitvenega besedila kandidata (obrazec).
Podatki o kandidatu in mentorju (tabela).

5

Na naslednji povezavi so navedene mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri
kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html
Seznam najpomembnejših indeksiranih mednarodnih podatkovnih zbirk za Filozofsko fakulteto:
http://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Seznam-najpomembnej%C5%A1ih-indeksiranih-mednarodnihpodatkovnih-zbirk.aspx
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Senat Filozofske fakultete UM za doktorske študijske programe Filozofske fakultete UM sprejme
naslednje jezike kot ustrezne jezike, ki omogočajo, da so v doktorski disertaciji vsebovana spoznanja
dostopna svetovni znanstveni javnosti:
Oddelek Filozofske fakultete UM

Doktorski študijski
program

Oddelek za anglistiko in
amerikanistiko
Oddelek za filozofijo

Angleški jezik in
književnost
Filozofija

Oddelek za geografijo
Oddelek za germanistiko
Oddelek za pedagogiko
Oddelek za psihologijo

Geografija
Germanistične študije
Pedagogika
Vedenjska in kognitivna
nevroznanost
Slovenistične študije

Oddelek za slovanske jezike in
književnosti
Oddelek za sociologijo
Oddelek za umetnostno zgodovino

Sociologija
Umetnostna zgodovina

Oddelek za zgodovino

Zgodovina

Tuji jeziki za promocijo
kandidatov v naziv doktorja
oz. doktorico znanosti po
programih
angleški in
nemški jezik
angleški, nemški, francoski,
španski in italijanski jezik
angleški in nemški jezik
nemški in angleški jezik
angleški in nemški jezik
angleški in nemški jezik
slovenski, angleški in
nemški jezik ter drugi
slovanski jeziki
angleški in nemški jezik
angleški, nemški, francoski
in italijanski jezik
angleški, nemški, francoski,
hrvaški, italijanski, srbski in
španski jezik

Konec seje ob 9.00.
Zapisal:
Gjoko Nikolovski,
sam. strok. del.
Prodekanica za znanstvenoraziskovalno delo FF UM
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, l.r.
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