Na podlagi Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru (Obvestila UM ) in Statuta UM
(Ur. l. RS, št. 29/2017 – UPB12) je Senat FERI, na seji dne 22. 6. 2018, sprejel naslednji
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1.

člen

Pravilnik o doktorskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru podrobneje opredeljuje in dopolnjuje pravila in postopke doktorskega študija na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

2.

člen

3. točka 7. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Doktorska šola ima Svet Doktorske šole UM, ki ga sestavljajo po en vodja doktorskega študijskega
programa s posamezne članice, ki ga v Svet Doktorske šole UM imenuje Senat članice UM, lahko pa
tudi prodekan, pristojen za doktorski študij, če izpolnjuje pogoje za vodjo doktorskega študijskega
programa, in predstavniki doktorskih študentov, in sicer skladno z določili Statuta UM o sestavi komisij,
senatov ter akademskih svetov.
2. točka 11. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Vodja doktorskega študijskega programa je visokošolski učitelj z veliko akademsko avtoriteto in
izkušnjami, ki je mednarodno priznan raziskovalec z izkušnjami na področju mentoriranja na
doktorskem študiju. Vodja doktorskega študijskega programa prinaša programu ugled in svetovno
prepoznavnost. Članica se lahko odloči, da je vodja doktorskega študijskega programa prodekan,
pristojen za doktorski študij, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge povedi tega odstavka.
FERI:
Vodja doktorskih študijskih programov na UM FERI in hkrati tudi član Sveta Doktorske šole UM je
vsakokratni prodekan za znanstveno-raziskovalno delo.

3.

člen

4. točka 9. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Nosilec učne enote mora v zadnjih petih letih izmed naštetih del izkazovati skupno tri objave, pri katerih
je praviloma prvi ali vodilni avtor. Pri tem samostojno avtorstvo znanstvene monografije nadomešča
dva znanstvena članka oziroma dve poglavji v znanstveni monografiji. Tujci morajo izkazovati
primerljivo znanstveno aktivnost za posamezno znanstveno področje.
FERI:
Nosilec učne enote mora v zadnjih petih letih izmed naštetih del izkazovati skupno tri objave, pri katerih
je prvi ali vodilni avtor. Pri tem lahko eno objavo nadomesti z vodenjem industrijskih projektov ali
mednarodnih raziskovalnih projektov s področja učne enote, izvedenih znotraj matične članice vrednosti

vsaj 1 FTE, eno objavo pa lahko nadomesti s samostojnim avtorstvom znanstvene monografije ali s
poglavjem v znanstveni monografiji.
Nosilci učne enote, ki niso polno zaposleni na FERI morajo izkazovati primerljivo znanstveno aktivnost za
posamezno znanstveno področje.
Enaki pogoji veljajo tudi za mentorje doktorskim študentom.

4.

člen

17. člen Pravilnika o doktorskem študiju na UM (začetek postopka za potrditev teme doktorske
disertacije):
Doktorski študent za pridobitev doktorata znanosti skladno s študijskim programom in po dogovoru z
mentorjem prijavi temo doktorske disertacije.
Članica lahko z doktorskim študijskim programom podrobneje določi, kdaj in ob izpolnjevanju katerih
pogojev lahko doktorski študent začne postopek za potrditev teme doktorske disertacije.
Če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo, mora doktorski študent za izvedbo raziskave v
okviru izdelave doktorske disertacije pridobiti soglasje ustrezne komisije.
FERI:
4. točka 17. člena
Praviloma enkrat mesečno se organizirajo skupne predstavitve, na katerih kandidati javno, pred
zainteresiranim občinstvom celotne fakultete, predstavijo svojo temo doktorske disertacije. Z namenom
kakovostne razprave, kandidati vsaj en teden pred predstavitvijo svojo temo posredujejo referatu, ki jo
objavi na intranetu UM FERI. Razpravo vodi vodja doktorske šole.

5.

člen

6. točka 19. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Vodja doktorskega študijskega programa po zaključenem preverjanju znanstvene aktivnosti
predlaganega mentorja/somentorja vlogo posreduje v strokovno obravnavo predstojniku pristojne
katedre ali komisiji članice, pristojni za doktorski študij (v nadaljevanju pristojna komisija), kar
članica opredeli v lastnem pravilniku.
FERI:
Vodja doktorskega študija po zaključenem preverjanju znanstvene aktivnosti predlaganega
mentorja/somentorja vlogo posreduje v strokovno obravnavo predstojniku pristojnega inštituta.

6.

člen

7. točka 28. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Tuji jeziki, v katerih lahko doktorski študent izdela doktorsko disertacijo, so vsi uradni jeziki Evropske
unije. Članica lahko za posamezne študijske programe ali za skupino študijskih programov omeji nabor
tujih jezikov, v katerih lahko doktorski študent izdela doktorsko disertacijo.
FERI:
Nabor tujih jezikov se omeji na angleški jezik.

7.

člen

4. točka 30. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri
kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki objavljeni v revijah s faktorjem vpliva
JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim
preizkusom.
FERI:
Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri
kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki objavljeni v revijah s faktorjem vpliva
JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti ali vsaj en mednarodni patent s
popolnim patentnim preizkusom, priznan oz. podeljen v državah EU ali OECD.

8.

člen

2. točka 31. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Vodja doktorskega študijskega programa posreduje zahtevano število prejetih izvodov doktorske
disertacije predstojniku pristojne katedre/pristojnemu prodekanu, ki članom katedre/pristojne komisije
omogoči, da se seznanijo z izdelano doktorsko disertacijo (lahko tudi z dodatno študentovo
predstavitvijo). Katedra/pristojna komisija na svoji prvi seji predlaga člane komisije za predhodno oceno
doktorske disertacije, v katero obvezno predlaga vsaj tri člane. Med temi dva člana nista mentor ali
somentor pri doktorski disertaciji, najmanj eden med njimi pa mora biti obvezno zunanji ocenjevalec, ki
izpolnjuje kriterije, določene v naslednjem členu. Mentor in somentorji so lahko predlagani v komisijo
za predhodno oceno doktorske disertacije, ne smejo pa v njej predstavljati večine. Če je komisija več kot
tričlanska, je potrebno zagotoviti ustrezno višje število zunanjih ocenjevalcev, ki morajo predstavljati
vsaj tretjino članov komisije.
FERI:
Vodja doktorskega študijskega programa posreduje zahtevano število prejetih izvodov doktorske
disertacije predstojniku pristojnega inštituta, ki članom inštituta omogoči, da se seznanijo z izdelano
doktorsko disertacijo. Inštitut na svoji prvi seji predlaga člane komisije za predhodno oceno doktorske
disertacije, v katero obvezno predlaga vsaj tri člane. Najmanj eden med njimi mora biti obvezno zunanji
ocenjevalec, ki izpolnjuje kriterije, določene v 32. členu Pravilnika o doktorskem študiju na UM. Mentor
in somentorji ne morejo biti predlagani v komisijo za predhodno oceno doktorske disertacije. Če je
komisija več kot tričlanska, je potrebno zagotoviti ustrezno višje število zunanjih ocenjevalcev, ki morajo
predstavljati vsaj tretjino članov komisije.

9.

člen

2. točka 32. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Mentor in somentorji so lahko predlagani v komisijo za predhodno oceno doktorske disertacije in
praviloma podajo skupno mnenje.
FERI:
Mentor in somentorji ne morejo biti predlagani v komisijo za predhodno oceno doktorske disertacije.

10. člen
1. točka 34. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Vodja doktorskega študijskega programa oz. predstojnik doktorske šole po prejemu vseh končnih
mnenj ocenjevalcev predlog doktorske disertacije skupaj s poročili posreduje dekanu, ki jih uvrsti na
prvo naslednjo sejo senata članice oz. v pridobitev predhodnega mnenja pristojne komisije senata
članice, če je tako določeno s pravili članice.
FERI:
Vodja doktorskega študijskega programa po prejemu vseh končnih mnenj ocenjevalcev predlog
doktorske disertacije skupaj s poročili posreduje Komisiji za znanstveno raziskovalno delo, ki jih uvrsti na
prvo naslednjo sejo komisije.

11. člen
40. člen Pravilnika o doktorskem študiju na UM:
Kadar zaradi nenačrtovane odsotnosti člana komisije razpisanega zagovora doktorske disertacije ni
mogoče izvesti na daljavo ali kadar je to primerneje, se imenuje nov član komisije za zagovor.
FERI:
Kadar zaradi nenačrtovane odsotnosti člana komisije razpisanega zagovora doktorske disertacije ni
mogoče izvesti na daljavo ali kadar je to primerneje, se s sklepom dekana imenuje nov član komisije za
zagovor.
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