
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o doktorskem študiju UL 
 
Spoštovani, 
 
sporočamo vam, da je Senat UL 28. 5. 2019 sprejel Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
doktorskem študiju UL. Pravilnik je na voljo na spletni strani UL http://www.uni-
lj.si/studij/doktorski/pravila/ 
  
Najpomembnejši spremembi sta prehod študentov triletnega programa, ki niso oziroma ne bodo 
redno napredovali, na štirileten program (od vključno študijskega leta 2020/21 dalje) ter možnost 
dokončanja študija po preteku veljavnosti teme. 
 
V skladu s sprejetimi spremembami velja: 

 Prijava teme doktorske disertacije (35. člen) 
Doktorand lahko na istem študijskem področju doktorskega študijskega programa največ 
dvakrat prijavi temo doktorske disertacije. 

 Nadaljevanje oziroma dokončanje doktorskega študija v primeru, ko študent ne odda 
doktorske disertacije v roku oz. možnost nadaljevanja/zaključevanja doktorskega študija po 
poteku veljavnosti teme doktorske disertacije (45.a člen). 
Če doktorand ne odda doktorske disertacije v roku oz. je veljavnost teme potekla, lahko na 
fakulteti vloži prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje doktorskega študija. V primeru 
pozitivne odločitve o nadaljevanju oziroma dokončanju doktorskega študija pristojni organ 
fakultete izda sklep, v katerem določi obveznosti, ki jih mora doktorand za nadaljevanje oziroma 
dokončanje študija opraviti, vključno z rokom za prijavo teme doktorske disertacije, ki ne sme 
biti daljši od dveh let, in tudi rokom za dokončanje študija. Doktorand prijavi temo v roku, ki ga 
je določila fakulteta, in najkasneje v roku dveh let od potrditve teme doktorske disertacije na 
Senatu UL odda izdelano doktorsko disertacijo. 

 Prehodne in končne določbe (65. člen) 
Doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe, pri katerih se je spremenilo trajanje 
na štiri leta, imajo pravico dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega 
napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske 
disertacije na Senatu UL z možnostjo enoletnega podaljšanja. Doktorandi, ki so bili, oziroma so 
vpisani v triletne doktorske programe, in niso oziroma ne bodo redno napredovali ter 
izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje oziroma dokončanje študija, zaključijo študij po trenutno 
veljavnem doktorskem študijskem programu. Doktorand, ki bo oddal prošnjo za nadaljevanje 
oziroma dokončanje študija, bo v primeru pozitivne odločitve fakultete za nadaljevanje oziroma 
dokončanje študija, zaključil študij po trenutno veljavnem študijskem programu in skladno s 45. 
a členom Pravilnika. 

 
 
Enota za doktorski študij 
Ekonomska fakulteta UL 
 
 
Priloga: 

- Obvestilo Univerze v Ljubljani doktorandom 
  

http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/
http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/


OBVESTILO DOKTORANDOM 
 
Univerza v Ljubljani bo v študijskem letu 2019/2020 začela izvajati 20 štiriletnih doktorskih 
študijskih programov (Arhitektura, Biomedicina, Bioznanosti, Ekonomske in poslovne vede, Elektrotehnika, 
Grajeno okolje, Humanistika in družboslovje, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, Kemijske znanosti, 
Kineziologija, Matematika in fizika, Pomorstvo in promet, Pravo, Računalništvo in informatika, Statistika, 
Strojništvo, Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Teologija, Varstvo okolja in Znanost in inženirstvo 
materialov). Izjema je skupen doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki 
ostaja trileten. 
 
Glavni namen podaljšanja trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta je doktorandom 
omogočiti dodatno leto za poglobljeno individualno raziskovalno delo in dvig kakovosti 
doktorskih disertacij. Poleg podaljšanja trajanja doktorskih programov se spremembe nanašajo še 
na spremembo predmetnika (dodan je 4. letnik v obsegu 60 KT), pogojev za napredovanje v 3. in 
4. letnik ter pogojev za dokončanje študija.  
 
V skladu s sprejetimi spremembami velja: 
 

1. Vpis v 1. letnik v 2019/2020  
 
Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik spremenjenih doktorskih 
programov, bodo vpisani v štiriletne programe. 
Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov prvič vpisano v 
študijskem letu 2019/2020.  
 

2. Vpis v višji letnik v 2019/2020 - redno napredovanje in podaljšan status iz 
upravičenih razlogov 

 
Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija, v 
primeru rednega napredovanja študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob vpisu v 
program.  
V tem primeru plačajo šolnino, ki je bila sprejeta za program oziroma posamezni letnik študija v 
študijskem letu prvega vpisa v program. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšan status iz 
upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.  
 

3. Vpis v višji letnik v 2019/2020 – neredno napredovanje (prekinitev ali ponavljanje 
letnika)  

 
Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija po 
prekinitvi oziroma ponavljanju letnika, študij nadaljujejo in ga v primeru rednega napredovanja v 
višji letnik zaključijo po pogojih triletnega programa, ki veljajo v letošnjem študijskem letu 
(2018/2019).  
V tem primeru se obračuna šolnina v skladu s cenikom šolnin za doktorske študijske programe 
za generacijo prvič vpisano v študijskem letu 2018/2019.  
 
 

4. Nadaljevanje študija po prekinitvi ali ponavljanju letnika od vključno študijskega 
leta 2020/2021 naprej 

 

https://www.uni-lj.si/mma/cenik_solnin_za_3_stopnjo_20192020/2019040108101666/


Doktorandi, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 ponavljali letnik ali prekinili študij (pavzirali) v 
programih, ki se jim je podaljšalo trajaje na štiri leta, bodo študij lahko nadaljevali in ga zaključili 
po pogojih spremenjenih (štiriletnih) programov.  
 
Vsi, ki bodo študij nadaljevali v študijskem letu 2020/2021 po prekinitvi ali ponavljanju letnika, 
bodo plačali šolnino v skladu z veljavnim cenikom šolnin za doktorske študijske programe za 
generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2020/2021. 

 
 
Sprejete spremembe so objavljene v predstavitvenih zbornikih doktorskih študijskih programov 
na spletnih straneh članic in UL, doktorandi pa lahko podrobnejše informacije, vključno s pogoji 
za nadaljevanje študija in pogoji za napredovanje v višji letnik, dobijo tudi v referatih za doktorski 
študij članic, na katerih so vpisani. 
  
Želimo vam uspešen študij in veliko raziskovalnih uspehov. 
 
 
 
 


