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IZJAVA MENTORJA
za študijsko leto 2020/2021
Spodaj podpisani _____________________________________ prevzemam mentorstvo kandidatu/ki
________________________________________, ki se je v študijskem letu 2020/21 prijavil na razpis za
vpis na Doktorski študijski program STROJNIŠTVO.
Pogoji za mentorja / somentorja:

1.
člen
Mentor na doktorskem študijskem programu na FS mora imeti s področja teme doktorske disertacije
izkazano raziskovalno aktivnost in mora izpolnjevati naslednje zahtevane pogoje:
 Je izvoljen in ima veljaven naziv visokošolski učitelj.
 Izkazuje enake pogoje kot nosilec predmeta na doktorskem študijskem programu. Če predlagani
mentor ni nosilec predmeta na doktorskem študiju, mora glede na 3. člen izpolnjevati pogoje,
namesto s področja predmeta, pogoje s področja predlagane teme doktorske disertacije.
 Izkazuje mentorstvo ali somentorstvo vsaj trem diplomantom ali enemu magistru znanosti po starem
študijskem programu ali trem magistrom inženirjem po bolonjskem študijskem programu.
 Ima v primeru temeljnih raziskav v zadnjih petih letih z bibliografijo doseženih najmanj 200 točk po
SICRISS-u (pod kategorijo »Z«) in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno
A1/2 več kot O, oziroma, da ima v primeru aplikativnih raziskav vsaj 100 točk ter dokazila o
uspešnem prenosu rezultatov raziskav ali projektov v prakso. Dokazi o uspešnem prenosu rezultatov
raziskav ali projektov v prakso morajo biti zavedeni kot reference v sistemu COBISS.
 Mentor ali somentor je lahko tudi zaslužni profesor, ki izpolnjuje enake kriterije kot zaposleni mentor
(razen zaposlitve).
2.
člen
Somentor, če je predlagan, mora izpolnjevati enake pogoje kot mentor, razen pedagoških kriterijev.
Somentor je lahko tudi znanstveni sodelavec z ustreznim znanstvenim nazivom, ekvivalentnim nazivu
visokošolski učitelj.
Če je predlagan tudi somentor, mora predlagani mentor predložiti KDŠ pisno utemeljitev za potrebo po
sodelovanju somentorja. Somentor se predlaga v primeru, ko gre za interdisciplinarno temo doktorskega
dela, ki je mentor z izkazanimi objavami vsebinsko v celoti ne pokriva.
Nosilci in izvajalci učnih predmetov na doktorskem študiju
3.
člen
Nosilci in izvajalci učnih predmetov na doktorskem študiju so na FS zaposleni visokošolski učitelji. S
področja učnega predmeta morajo imeti vsaj osem prispevkov v revijah s faktorjem vpliva SCI, od tega
dva v zgornji četrtini področja. V kolikor temu pogoju ne ustrezajo, zadostuje pogoj objave štirih
prispevkov s področja predmeta v revijah s faktorjem vpliva SCI v obdobju zadnjih pet let.
Učni predmet ima lahko poleg nosilca/ev tudi enega ali več izvajalcev, ki so med seboj enakovredni.
4.
člen
Zunanji visokošolski učitelji in znanstveni sodelavci so lahko kandidatom na doktorskem študiju na FS le
somentorji. Izjema so le interdisciplinarni študijski programi, ki jih FS izvaja skupaj z drugimi članicami
UL.
5.
člen
Upokojeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci se ne imenujejo za mentorje ali somentorje
kandidatom doktorskega študijskega programa.
Mentor ima na doktorskem študiju lahko največ šest doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski
program in v njem redno napredujejo. V to število ne štejejo doktorandi, ki so opravili vse obveznosti
doktorskega študijskega programa razen zagovora doktorske disertacije in objave znanstvenega članka,
od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa so minila že več kot štiri leta.
Podpis mentorja (pridobi kandidat):
____________________________

