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(priloga k Prijavi teme doktorske disertacije kandidata) 

Soglasje mentorja 
 
 
-   ime in priimek mentorja: _____________________ 
 
-   s šifro raziskovalca v SICRIS-u: ________________ 
 
Podpisani soglašam s predlogom teme doktorske disertacije, ki ga je predložil/a 

kandidat/ka _____________________________ na Komisijo za doktorski študij 

FS, da se imenuje Komisija za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ) z 

namenom, da  oceni primernost predložene teme.  

            
              ___________________________ 

   Podpis mentorja 
Ljubljana, _______________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Dokazila mentorja o izkazani raziskovalni aktivnosti 
 
Za ugotavljanje upravičenosti do mentorstva  v postopku za oceno o primernosti 
predložene teme in ustreznosti mentorja/somentorja, mora mentor v Referat za 
študentske zadeve, skupaj s predlogom Komisije za spremljanje doktorskega 
študenta (KSDŠ), predložiti dokazila o izkazani raziskovalni aktivnosti z ustrezno 
znanstveno bibliografijo s področja kandidatove teme doktorske disertacije:  
 
-  število SICRIS točk pod kategorijo – Z:  ___________  
 
-  kvantitativna ocena - pomembni dosežki:  ___________ (»točke«) 

 
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS 

 - Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (zadnjih 5 let) 
(Pravila FS: v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih 
doseženih 200 točk po SICRISS-u, in se uvršča v kazalec pomembnih dosežkov  
A ½ več kot 0 točk, oz. v primeru aplikativnih raziskav 100 točk in ima dokazila o 
uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso).  

 
- štiri prispevke s področja predlagane teme doktorske disertacije v revijah s 
faktorjem vpliva SCI v obdobju zadnjih pet let (poslati celotni zapis prispevka iz Cobissa)  
Prosimo, da prispevke pošljete po e-pošti na naslov: renata.piscanec@fs.uni-lj.si  
 
(V vednost: 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.) 
 
 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1
mailto:renata.piscanec@fs.uni-lj.si

