
Na podlagi 2. odstavka 63. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za računalništvo in 

informatiko Univerze v Ljubljani (11. 9. 2018), v povezavi z Pravilnikom o doktorskem študiju 

Univerze v Ljubljani (28. 5. 2019), senat fakultete na svoji 22. redni seji sprejme naslednjo interno 

 

 

I N T E R P R E T A C I J O  

Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani  

na Fakulteti za računalništvo in informatiko 

 

1. 

Na Univerzi v Ljubljani je bil, dne 28. 5. 2019, sprejet dopolnjen Pravilnik o doktorskem študiju 

Univerze v Ljubljani, ki zavezuje fakulteto kot izvajalko doktorskega študija, k postopanju v skladu 

z določbami pravilnika. 

Zaradi uveljavitve predhodno navedenega pravilnika se na fakulteti preneha uporabljati Pravilnik o 

bolonjskem doktorskem študijskem programu na Fakulteti za računalništvo in informatiko (8. 10. 

2013 in 8. 3. 2016). Tako se postopki za pridobitev doktorata znanosti za vse študente, ki so oz. 

bodo temo doktorske disertacije prijavili po 14. 10. 2017, se od vključno 14. 10. 2017 dalje vodijo 

po Pravilniku o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.  Za študente, ki so temo doktorske 

disertacije prijavili pred tem datumom, pa se postopki vodijo in dokončajo po Pravilniku o 

bolonjskem doktorskem študijskem programu na Fakulteti za računalništvo in informatiko in 

Statutu Univerze v Ljubljani, ki sta bila takrat v veljavi. 

Podrobnejša navodila za izvajanje doktorskega programa Računalništvo in informatika so 

opredeljena v Navodilih za doktorski študij Računalništvo in informatika Fakultete za računalništvo 

in informatiko. 

 

2. 

Na doktorskem študijskem programu Računalništvo in informatika, ki se izvaja na Fakulteti za 

računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, veljajo pravila navedena v Pravilniku o 

doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.  

 

3. 

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo nekatere člene Pravilnika o doktorskem študiju Univerze 

v Ljubljani za doktorski program Računalništvo in informatika. 

 

 

 

Interpretacija 37. člena: 



Mentor (oziroma somentor) ni član komisije, njegova dolžnost je, da usmerja in vodi kandidatovo 

raziskovalno delo, prisostvuje pri zagovoru kandidata pred komisijo in sodeluje pri predstavitvi 

raziskovalnih rezultatov (v okviru predmetov Raziskovalno delo I in II ter Seminar V). 

 

Interpretacija 20. člena: 

Pogoji za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti so, da 

doktorand uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti, uspešno zagovarja 

doktorsko disertacijo in ima pred oddajo disertacije v oceno objavljen oziroma v objavo sprejet 

najmanj en izvirni znanstveni članek iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji, ki jo indeksira 

SCI. 

 

Interpretacija 46. člena: 

Doktorska disertacija je lahko sestavljena iz doktorandovih izvirnih znanstvenih člankov, ki so bili 

sprejeti v objavo ali so že bili objavljeni v revijah, ki so citirane v bazi SCI in so po faktorju vpliva 

(IF) razvrščene v zgornjo polovico lestvice na vsaj enem strokovnem področju. 

 

4. 

Predmetna interpretacija začne veljati z dnem sprejetja na senatu in se objavi na intranetu fakultete. 

 

Številka: 

Datum: 

izr. prof. dr. Mojca Ciglarič l. r. 

dekanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objava na Intranetni strani UL FRI (datum) : 

Oseba odgovorna za objavo (ime in priimek ter fakultetni pečat): 

 


