postopek prijave/zagovora DR-2012

POSTOPEK PRIJAVE K ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE
Postopek je opisan v 37., 38. in 39. členu Pravilnika o podiplomskem študiju Pedagoške
fakultete, ki je objavljen na spletni strani
http://www.pef.unilj.si/fileadmin/Datoteke/Pravni_akti/Pravilnik_o_podiplomskem_studiju.pdf
Doktorska disertacije mora biti tiskana obojestransko (sklep Senata PeF, 10. 04. 2000).
Kandidat/-ka se prijavi k zagovoru doktorske disertacije na internem obrazcu, ki je sestavljen
iz:
- Prijava k zagovoru doktorske disertacije,
- Izjava avtorja/ice, Izjava mentorja/ice.
Zgoraj
-

navedenima izpolnjenima in podpisanima obrazcema je treba priložiti:
tri (oz. štiri, če ima somentorja/ico) v spiralo vezane izvode doktorskega dela;
življenjepis, ki naj vsebuje tudi podatke o raziskovalnih področjih;
bibliografijo (če imate možnost, priložite izpis iz SICIRS-a);
kopijo potrdila o plačilu zagovora doktorskega dela;
potrdilo o poravnani šolnini;
izjavo knjižnice Pedagoške fakultete, da imate poravnane vse obveznosti izposoje
oziroma plačil (izjava je na voljo v knjižnici);
izpisek iz rojstne ali poročne knjige, ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
izjavo o avtorstvu doktorskega dela;
izjavo Univerze v Ljubljani o objavi osebnih podatkov;
izjava mentorja/ice o objavi članka v mednarodno priznani reviji ali monografiji (velja
za študente, ki so se vpisali na doktorski študij z neposrednim prehodom),
izjavo / soglasje za uporabo e-naslova.

Popolno prijavo kandidat/ka odda v referat za podiplomski študij Pedagoške fakultete.
* Obrazci se nahajajo na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=131

postopek prijave/zagovora DR-2012

POSTOPEK ZAGOVORA DOKTORSKE DISERTACIJE
Do obravnave ocen doktorske disertacije na seji Komisije za podiplomski študij 3. stopnje
kandidat/ka odda:
-

-

toliko izvodov doktorske disertacije, vezanih v spiralo, kolikor je članov komisije za
zagovor,
tri vezane izvode doktorske disertacije, ki jih po uspešno opravljenem zagovoru
referat za podiplomski študij posreduje knjižnici. Vezani izvodi doktorske disertacije
morajo imeti vložen elektronski medij (CD)¹,
študentsko izkaznico.

¹elektronski medij (CD) naj vsebuje:
- celoten izvod doktorske disertacije skupaj s prilogami v elektronski obliki v formatu
pdf (izvod ne sme biti na noben način zaščiten),
naslov (slov., angl.), povzetek doktorske disertacije (slov., angl.) in ključne besede
(slov., angl.), oblikovane z ustreznim urejevalnikom besedil in shranjene v datoteki v
formatu .doc ali .rtf.
Podatki se uporabijo za vnos v digitalno zbirko “Dela PeF UL”, zato morajo biti napisani z
malimi črkami v povezavi s potrebnimi velikimi začetnicami in kraticami, ki so zapisane z
velikimi črkami. Pedagoška fakulteta Univeze v Ljubljani objavi elektronsko obliko dela v
zbirki “ Dela PeF UL”, ki je dostopna v digitalni knjižnici Univerze v Ljubljani (http://dikul.unilj.si).
* Navodila za oddajo wordovega dokumenta (oblika .doc) na CD-ju kot prilogi k magistrski /
specialistični nalogi
* Navodila za pretvorbo dokumenta iz formata .doc v format .pdf

