Na podlagi 38. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/2008-UPB1,
21/2011, 96/2011, 57/2012) je Senat Univerze na Primorskem na 16. redni seji dne, 20. 2.
2013, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA O PRIPRAVI IN ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE
NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

1. člen
V Pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem
(št. 002-15/11 z dne, 15. 6. 2011; v nadaljevanju: pravilnik) se v 2. a) točki prvega odstavka
10. člena za besedo »somentorja,« doda besedilo »kraj in leto,«.
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»V kolikor sta mentor in somentor člana komisije, mora imeti komisija vsaj pet članov.« V
drugem odstavku istega člena se črta zadnji stavek.
3. člen
V 16. členu se črta besedilo petega odstavka in se doda novo besedilo, ki se glasi:
»(5) Komisija za oceno teme posreduje poročilo pristojni OE, ki ga posreduje v obravnavo
senatu članice.«
4. člen
V 19. členu se v prvem odstavku pred besedo »izpolnjuje« doda beseda »praviloma«.
Za piko se doda nov stavek, ki se glasi: »Če predlagani mentor ne izpolnjuje pogojev za
mentorja mladim raziskovalcem, članica priloži obrazložitev o ustreznosti njegovega
imenovanja.«
5. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku beseda »manjšine« nadomesti z besedo
»skupnosti«. V četrtem odstavku istega člena se za besedo »kandidat« doda novo besedilo,
ki se glasi: »za seznamom virov in literature ter morebitnim seznamom ilustracij«.
6. člen
V 27. členu se za besedo »avtorstvu« briše pika in doda naslednje besedilo:
»(Priloga 1) s soglasjem o objavi v repozitoriju Dissertations and Thesis (Proquest) in dLib.si
(NUK) ter podatkom o istovetnosti tiskane in elektronske različice. V obrazcu mora kandidat
izpolniti tudi podatek o indeksu podobnosti disertacije, s katerim mora biti seznanjen tudi
mentor. Kandidat mora besedilo disertacije pred oddajo vnesti v programski paket Turnitin
(Priloga 2).«
V 27. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:«(2) Priloga 1 in Priloga 2 sta
sestavni del pravilnika.«
7. člen
V 33. členu se v prvem odstavku za besedo »obliki« briše vejica in črta besedilo
»praviloma v zapisu PDF« ter doda novo besedilo »(PDF format)«. V prvem stavku drugega

odstavka istega člena se beseda »članica« nadomesti z besedo »kandidat«. Zadnji stavek
drugega odstavka istega člena se črta in nadomesti z novim stavkom, ki se glasi: »Po en
izvod disertacije mora hraniti članica v svoji knjižnici, en izvod trdo vezane disertacije in
elektronsko obliko (PDF format) pa mora članica posredovati Univerzitetni knjižnici.«
8. člen
V 34. členu se v tretjem odstavku beseda »manjšine« nadomesti z besedo »skupnosti«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Postopki, ki so se pričeli pred uveljavitvijo Sprememb in dopolnitev pravilnika, se zaključijo
skladno s Pravilnikom o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem
(št. 002-15/11 z dne, 15. 6. 2011).
10. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika, sprejete na 16. redni seji Senata Univerze na
Primorskem z dne, 20. 2. 2013, začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani
Univerze na Primorskem.
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