Na podlagi druge točke prvega odstavka 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št.
29/2017 – UPB12 in 32/2019) je Senat Univerze v Mariboru na svoji 1. konstitutivni seji dne 18. 6. 2019
sprejel naslednje
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1
1. člen
V drugem odstavku 7. člena se popravi velika začetnica v besedi »pravilnikom« tako, da se pravilno
glasi:
»Za nove doktorske študijske programe se izpolnjevanje s tem Pravilnikom določenih minimalnih
standardov odličnosti preverja ob prvi akreditaciji, za obstoječe doktorske študijske programe pa glede
na pripravljenost članice oz. njenih doktorskih študijskih programov, a najkasneje do roka, določenega
v prehodnih določbah, po katerem se doktorski študijski programi, ki ne zadoščajo s tem Pravilnikom
določenim minimalnim standardom, ne bodo več razpisovali.«
2. člen
V tretjem odstavku 41. člena Pravilnika se črta besedna zveza »in izjavo o objavi osebnih podatkov«,
stavek »Doktorand obe izjavi natisne in podpiše.« se zamenja z »Doktorand izjavo natisne in podpiše.«
tako, da se pravilno glasi:
»Doktorand hkrati odda tudi izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske
disertacije (priloga 4), s katero potrjuje, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega
znanstvenoraziskovalnega dela, da je tiskani izvod istoveten z elektronskim in da na univerzo
neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenese pravico shranitve avtorskega dela
v tiskani in elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico ponuditi zaključno delo javnosti na
svetovnem spletu preko DKUM. Doktorand izjavo natisne in podpiše. Na ostalih objavljenih pisnih
avtorskih delih, ki jih študent ustvari pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, s tako izjavo po nastanku
avtorskega dela prenaša te avtorske pravice in v takem obsegu v skladu s pravili založnika.«
Črtajo se četrti, osmi in deveti odstavek. Dosedanji peti, šesti, sedmi in deseti odstavek postanejo četrti,
peti, šesti in sedmi odstavek.
3. člen
Za 41. členom Pravilnika se doda novi 41. a člen, ki se glasi:
»(začasna nedostopnost doktorske disertacije)
41. a člen
(1)
Vsebina doktorske disertacije je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih
razlogov:
- zaščite poslovnih skrivnosti,
- zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
- zagotavljanja varnosti ljudi in narave, - varovanja tajnih podatkov.
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(2)
Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti doktorske disertacije
pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela naslovita na dekana članice. Prošnja mora vsebovati
utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine doktorske disertacije in predlog glede trajanja
začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila.
(3)
Dekan članice lahko prošnji ugodi in izda sklep o začasni nedostopnosti vsebine doktorske
disertacije, s katerim določi trajanje začasne nedostopnosti, ki pa ne sme biti daljše od 3 let od
zagovora. V primeru, da prošnji ne ugodi, izda sklep o zavrnitvi. Odločitev dekana je dokončna. Sklep,
s katerim dekan članice prošnji ugodi ali jo zavrne, se vroči študentu, mentorju in pristojnemu referatu
članice ter priloži elektronskemu in tiskanim izvodom doktorske disertacije.
(4)
V obdobju, v katerem je vsebina doktorske disertacije v elektronski obliki nedostopna, so v
DKUM javnosti vidni le bibliografski podatki o delu, v programski opremi za preverjanje podobnosti
vsebin pa je naloga označena kot »zasebni vir«.
(5)
Začasno nedostopnost tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije zagotovi knjižnica
članice UM in UKM kot prejemnica obveznih izvodov publikacij, in sicer po prejemu tiskanega izvoda
doktorske disertacije. Začasna nedostopnost elektronske oblike doktorske disertacije se zagotovi v
DKUM. Doktorska disertacija mora biti nedostopna do datuma, ki je določen v sklepu dekana članice.«
4. člen
Peti odstavek 43. člena Pravilnika se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Pravilnik o upravljanju s pravicami intelektualne lastnine na Univerzi v Mariboru se smiselno uporablja
za obveznost UM, da prevzeti izum prijavi za patent, za obveznost varovanja izuma v tajnosti s strani
študenta, UM in oseb, ki so za izum izvedele v postopku presoje prevzema izuma, za pravico študenta
do primerne nagrade, ko UM začne gospodarsko izkoriščati prevzeti izum in za druga vprašanja v zvezi
s prevzetim izumom, ki jih Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru ne ureja.«
5. člen
V prilogi 1 »Prijava teme doktorske disertacije ter soglasje predlaganega mentorja in somentorja na
doktorskem študiju« se pri »Soglasju predlaganega somentorja na doktorskem študiju«, pri 2. in 3.
točki obveznih prilog ustrezno popravi sklicevanje na člene Pravilnika o doktorskem študiju tako, da se
pravilno glasi:
»2. Utemeljitev izpolnjevanja pogojev za mentorstvo v skladu z 10. členom Pravilnika o doktorskem
študiju na UM
3. Utemeljitev izpolnjevanja pogojev za somentorstvo v skladu z 10. členom Pravilnika o doktorskem
študiju na UM«
6. člen
V prilogi 4 »Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike doktorske disertacije« se
črta dikcija o začasni nedostopnosti v slovenskem in angleškem jeziku ter podpis mentorja/-ice in
podpis odgovorne osebe naročnika in žig, v tretji alineji izjave študenta se zaradi tipkarske napake
(izpadla je črka N) popravi besedna zveza »Creative Commons BY-NC-D«, ki se zamenja z besedno zvezo
»Creative Commons BY-NC-ND«, četrta alineja izjave se dopolni oz. spremeni tako, da se celotna izjava
pravilno glasi:
»PRILOGA 4: IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE
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DOKTORSKE DISERTACIJE
UNIVERZA V MARIBORU ____________________________
IZJAVA O AVTORSTVU IN ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE OBLIKE DOKTORSKE
DISERTACIJE
Ime in priimek študenta/‐ke: ______________________________________________
Študijski program: _______________________________________________________
Naslov doktorske disertacije: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mentor/-ica: __________________________________________________
Somentor/-ica: ________________________________________________
Podpisani/‐a študent/‐ka _____________________________________
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•
•
•

•

•
•

izjavljam, da je zaključno delo rezultat mojega znanstvenoraziskovalnega dela;
izjavljam, da sem pridobil/‐a vsa potrebna soglasja za uporabo podatkov in avtorskih del v
zaključnem delu in jih v zaključnem delu jasno in ustrezno označil/‐a;
na Univerzo v Mariboru neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam
pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico
ponuditi zaključno delo javnosti na svetovnem spletu preko DKUM in drugih informacijskih
zbirk in ponudnikov; sem seznanjen/‐a, da bodo dela deponirana/objavljena v DKUM dostopna
široki javnosti pod pogoji licence Creative Commons BY‐NC-ND, kar vključuje tudi
avtomatizirano indeksiranje preko spleta in obdelavo besedil za potrebe tekstovnega in
podatkovnega rudarjenja in ekstrakcije znanja iz vsebin; uporabnikom se dovoli reproduciranje
brez predelave avtorskega dela, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega
izvirnega avtorskega dela, in sicer pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za
komercialno uporabo;
dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija (ime, priimek, leto
zaključka študija, naslov zaključnega dela) na spletnih straneh Univerze v Mariboru in v
publikacijah Univerze v Mariboru;
izjavljam, da je tiskana oblika zaključnega dela istovetna elektronski obliki zaključnega dela, ki
sem jo oddal/‐a za objavo v DKUM;
izjavljam, da sem seznanjen s pogoji Proquest-a za oddajo in javno objavo doktorske disertacije
v podatkovno zbirko ProQuest Dissertations & Theses Global
(http://contentz.mkt5049.com/lp/43888/382619/PQDTauthoragreement.pdf).

Uveljavljam permisivnejšo obliko licence Creative Commons:___________________(navedite obliko).

Kraj in datum:_____________________ Podpis študenta/‐ke:____________________________«

7. člen
V prilogi 7 »Sklep o imenovanju komisije za predhodno oceno doktorske disertacije« se v izreku
sklepa in tudi v obrazložitvi beseda »predsednik/-ica« zamenja z besedo »član/-ica«.
8. člen
V prilogi 10 »Potrdilo o doktoriranju« se pri navajanju pravne podlage ustrezno popravi sklicevanje na
pravilni člen Pravilnika o doktorskem študiju, in sicer »39. člen« se zamenja z »38. člen« tako, da se
pravilno glasi:
»Na osnovi 156. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017-UPB12) in 38. člena
Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru izdajam«
9. člen
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V prilogi 13 »Osnutek pogodbe o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje na
Univerzi v Mariboru« se pri navajanju pravne podlage ustrezno popravi sklicevanje na Navodila o
prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41 AG, in sicer tako, da se
pravilno glasi:
»Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 61/17 - ZUPŠ), Statuta Univerze v
Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12), Pravilnika o doktorskem študiju na UM št. 012/2018/1
(Obvestila UM, št. XXXVI-4-2018), Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru
št.: A4/2009 – 41 AG (Obvestila UM št. XXVII-6-2009, XXVIII-7-2010, XXX-2-2012 in XXXII-5-2014),
Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) ter na
podlagi Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N 19/2010-41 AG –
UPB2 s spremembami in dopolnitvami do dne 8. 9. 2017«
Prav tako se ustrezno popravi vsebina drugega odstavka 10. člena osnutka pogodbe tako, da se pravilno
glasi:
»V primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje je doktorski študent dolžan plačati del šolnine,
in sicer:
• 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31. 10., vendar najkasneje do 31. 1. tekočega
študijskega leta,
• v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1. 2. v tekočem študijskem letu.«
10. člen
(pričetek veljavnosti Sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem
študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1)
(1) Te Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št.
012/2018/1 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.
(2) Te spremembe in dopolnitve ne veljajo za študente, ki so do dne začetka veljavnosti teh
sprememb in dopolnitev, že uspešno opravili zagovor doktorske disertacije.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič l.r.
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