1. REGISTRACIJA IZPITOV

Mentor v sodelovanju s kandidatom vloži Vlogo za registracijo izpitov na Komisijo za doktorski študij
Fakultete za strojništvo, ki je 1x mesečno (razen julija). Vlogo mora podpisati tudi vodja laboratorija.
Vloga, kakor tudi drugi obrazci, so objavljeni na spletni strani FS / Študijska dejavnost / III. stopnja /
Obvestila in obrazci.
Mentor, mora na obrazcu Vloga za registracijo izpitov, temo pisno kratko obrazložiti. Področje
aktivnosti mentorja in članov komisije mora pokrivati obravnavano tematiko.
Na doktorskem študiju predavanja iz posameznega predmeta potekajo, če je za učni predmet
prijavljenih pet ali več študentov. Zaradi velike izbirnosti predmetov običajno potekajo pri
predmetih le konzultacije z nosilci oz. izvajalci predmetov.
(nabor predmetov III. stopnje objavljen na spletni strani FS: https://www.fs.uni‐
lj.si/studijska_dejavnost/studijski_programi/tretja_stopnja/doktorski_studijski_program_strojnistvo/
predmetnik/.
Kandidat mora opraviti štiri izpite in seminar. Vsi predmeti v programu so izbirni in kreditno
ovrednoteni z 10 ECTS. Kandidat sme opravljati pri svojem mentorju in pri vsakem nosilcu učnega
predmeta samo en izpit. Izmed ponujenih izbirnih predmetov študent skupaj z mentorjem izbere dva
do štiri predmete (morebitne manjkajoče predmete do zahtevanih štirih predmetov, študent realizira
ali preko mobilnosti (največ dva predmeta) ali z izbiro generičnih vsebin (največ en predmet). Seznam
generičnih predmetov je objavljen na spletni strani UL. Mentorji morajo število kreditnih točk pri
zunanjih predmetih predhodno preveriti in jih v primeru, da je število kreditnih točk premajhno,
nadomestiti še z enim zunanjim predmetov.
V primeru, da se izbere predmet izven fakultete mora biti k Vlogi za registracijo izpitov priložen še:


potrjen učni program in



cena izpita

Učni program mora vsebovati:


ime študijskega programa,



ime predmeta (obvezno SLO in ANG ime),



vsebino predmeta,



število ECTS,



izvajalca predmeta,



literaturo.

Kandidat poroča o opravljenem raziskovalnem delu na seminarju, ki je ovrednoten s 5 ECTS in je
obvezen za vse študente doktorskega študija. Seminar je organizirana oblika študija, ki jo študent
izvaja pod vodstvom svojega mentorja, rezultate dela pa v pisni in ustni obliki predstavi javno pred
strokovno komisijo, določeno s strani senata UL FS, ob registraciji teme in izpitov. Seminar se opravlja
na osnovi predhodne objave (vsaj 8 dni) s strani Študentskega referata. Obvestilo se objavi na oglasni
deski Fakultete za strojništvo in na spletni strani FS.

Na zagovoru seminarja študent poroča o rezultatih svojega raziskovalnega dela. Namen seminarja v
2. semestru je, da študent vzpostavi pregled nad ožjim področjem njegovega raziskovalnega dela.
V okviru seminarja se od študenta zahteva prisotnost na 5 predstavitvah drugih študentov iste
študijske smeri in sodelovanje v diskusijah. S tem zagotavljamo razširitev študija preko ožjega
področja njegove doktorske disertacije, spoznavanje z rezultati raziskav drugih študentov in
interakcijo med doktorskimi študenti. V ta namenom mora kandidat izpolniti tabelo prisotnosti, ki je
objavljena na spletni strani pod obrazci.
Pri predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela (po predmetniku za 4‐letni program v 3. letniku) pa
študent poroča o elementih disertabilnosti pri rezultatih svojih raziskav in okvirno opredeli temo
doktorske disertacije.
Za pristop k izpitu ali na seminar kandidat izpolni »Obvestilo o izpitu«, ki je objavljen na spletni strani
FS. Na obvestilu oz. prijavnici o opravljenem izpitu in seminarju se uspešnost kandidata izkazuje s
številskimi ocenami od 6 do 10 (izpit+vaje). Prijavnico je treba predložiti v Študentski referat, da se jo
zavede v e‐indeks študenta. Namesto na klasično prijavnico lahko nosilec predmeta oceno zapiše
tudi v VIS pod Končne ocene.
Prijavnica oz. potrdilo o opravljenem izpitu na drugi fakulteti mora obvezno vsebovati original
podpis in žig tiste fakultete. Kandidat lahko uporabi njihovo ali našo prijavnico.
Referat za študijske zadeve sme sprejeti prijavnice o opravljenem izpitu oziroma opravljenem
seminarju doktorskega študija šele po potrditvi registracije na Komisiji za doktorski študij in Senatu
FS. Kandidat, mentor/somentor ter nosilci predmetov so o potrditvi študijskih obveznostih kandidata
pisno obveščeni.
Pogoji za napredovanje v višji letnik so navedeni na spletni strani FS: https://www.fs.uni‐
lj.si/studijska_dejavnost/studijski_programi/tretja_stopnja/doktorski_studijski_program_strojnistvo/
predstavitev/

