
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993, 99/1999 in 100/2004) in Statuta 

Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/2005), je Senat Ekonomske fakultete Univerze v 

Ljubljani na seji dne 17.3.2008 sprejel, na seji dne 17.5.2010 pa dopolnil in spremenil 

 

 

P R A V I L A 

O DOKTORSKIH DISERTACIJAH 

 

1. člen 

 

Ta pravila podrobneje določajo znanstvene discipline, na katerih Ekonomska fakulteta 

Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju fakulteta) organizira znanstveno raziskovalno delo in 

izobraževanje za pridobitev doktorskega naziva, pogoje za prijavo teme doktorske disertacije, 

postopek potrditve teme, postopek za oceno in zagovor doktorske disertacije in postopek za 

odvzem doktorata znanosti. 

 

2. člen 

 

Fakulteta opravlja in organizira znanstveno raziskovalno dejavnost in izobraževanje za 

pridobitev doktorata znanosti v skladu z odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. 

l. RS, št. 28/00) na področjih (31) Družbene vede (Ekonomija), (34) Poslovne in upravne vede 

(Poslovanje, Podjetništvo, Menedžment, Trženje, Zavarovalništvo, Finance, Bančništvo, 

Računovodstvo) in (46) Matematika in statistika (Aktuarstvo). 

 

Glede na navedena področja lahko na fakulteti pridobijo kandidati doktorat znanosti, s 

področja: 

 ekonomskih znanosti, 

 poslovno-organizacijskih znanosti,  

 informacijsko-upravljalskih znanosti in 

 statistike. 

 

Znanstveno raziskovalna dejavnost in izobraževanje za pridobitev doktorata znanosti sta na 

fakulteti organizirani v obliki podiplomskega študija  za pridobitev doktorata znanosti in v 

obliki mentorskega dela. 

 

3. člen 

 

Doktorat znanosti lahko na fakulteti pridobi kandidat z univerzitetno izobrazbo ekonomske ali 

druge smeri, ki ima magisterij iz ekonomskih, poslovno-organizacijskih ali informacijsko-

upravljalskih znanosti ter statistike, če uspešno zagovarja pozitivno ocenjeno doktorsko 

disertacijo. 

 

4. člen 

 

Senat fakultete lahko na predlog Komisije za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij 

dovoli kandidatu pod posebnimi pogoji neposreden prehod na doktorski študij. Posebni pogoji 

se nanašajo na to: 

a) da se je kandidat posebej izkazal pri magistrskem študiju in v roku, ki ga določa 

študijski program, opravil vse izpite 1. letnika magistrskega študija, vsaj s 

povprečno izpitno oceno nad prav dobro (8,5); 



b) da je kandidat uspešen pri raziskovalnem delu. Rezultate svojega dela mora 

izkazati z avtorstvom ali soavtorstvom članka v publikaciji, ki jo stroka označuje 

kot mednarodno priznano in služi v habilitacijskem postopku. Članek mora biti 

objavljen pred zagovorom doktorske disertacije (ali pa mora kandidat predložiti 

vsaj potrdilo uredništva, da je članek sprejet v objavo). Ekonomska fakulteta 

označuje kot ustrezne tiste objavljene članke, ki so vključeni v revije, ki jih: 

- indeksira SCI in SSC, 

- spremlja International Bibliography of Economics, 

- spremlja International Bibliography of Social Sciences, 

- spremlja Econlit, 

- spremlja Inspec, 

- spremljajo Statistical Theory And Method Abstracts (ISI), 

- spremlja Mathematical Reviews, 

- spremlja Bibliographie der Wirtschaftswissenschaften. 

 

Predlog za neposreden prehod na doktorski študij kandidata poda kandidatov mentor, sprejme 

pa Senat fakultete.  Pred sprejemom teme za doktorsko disertacijo mora kandidat opraviti vse 

obveznosti magistrskega študija, razen magistrskega dela.  

Objavljen članek. oz. članek sprejet v objavo mora biti s področja teme doktorske disertacije 

in je lahko smiselno vključen v doktorsko disertacijo. 

Člani komisije za oceno doktorske disertacije morajo v svojem poročilu posebej navesti, da je 

bil članek sprejet v objavo. 

 

Pred sprejemom ocene doktorske disertacije mora kandidat opraviti vse obveznosti 

magistrskega študija. Predložiti mora tudi dokument, iz katerega je nedvomno razvidno, da 

ima objavljen ustrezni članek ali vsaj potrdilo uredništva, da je članek sprejet za objavo, kar je 

pogoj za neposreden prehod.  Objavljeno delo, ki je pogoj za neposredni prehod, je lahko 

smiselno vključeno  v doktorsko disertacijo. 

 

 

5. člen 

 

Če kandidat pridobi v tujini znanstveni naziv magistra, mora biti tuja diploma nostrificirana 

preden se dovoli študij za pridobitev doktorata na fakulteti. Potrdilo o nostrifikaciji mora biti 

priloženo k prijavi doktorske disertacije. 

 

Predstavitev dispozicije doktorske disertacije 

 

6. člen 

 

Kandidat dispozicijo doktorske disertacije odda v elektronski obliki enoti za doktorski študij 

Ekonomske fakultete.  

 

Kandidat predstavi dispozicijo doktorske disertacije na znanstveno-raziskovalnem seminarju 

katedre, ki vsebinsko pokriva znanstveno področje, na katerega se tema doktorske disertacije 

nanaša in v tem primeru opravlja funkcijo komisije za oceno predstavitve dispozicije 

doktorske disertacije. Na predstavitvi morajo biti prisotni: najmanj dva visokošolska učitelja 

oziroma znanstvena delavca (ki imata najmanj naziv docenta) in mentor. Po predstavitvi člani 

katedre predložijo svoje pripombe v pisni ali ustni obliki. Za zapisovanje ustno podanih 



pripomb in ureditev pisno podanih je odgovoren kandidat. Člani katedre zapisane pripombe 

potrdijo ali dopolnijo ter sprejmejo poročilo o oceni predstavitve dispozicije doktorske 

disertacije. O oceni predstavitve dispozicije doktorske disertacije glasujejo člani katedre, ki 

imajo doktorat znanosti. Katedra po pozitivno ocenjeni predstavitvi dispozicije doktorske 

disertacije predlaga člane Komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije. 

 

Prijava doktorske disertacije 

 

7. člen 

 

Kandidat, ki želi na fakulteti pridobiti doktorat znanosti in izdelati doktorsko disertacijo, mora 

predložiti Enoti za doktorski študij Ekonomske fakultete (naslov: Ekonomska fakulteta, 

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij, Kardeljeva ploščad 17, 1101 

Ljubljana) prijavo doktorske disertacije. Pogoj za prijavo teme doktorske disertacije je 

pozitivno ocenjena predstavitev dispozicije doktorske disertacije na znanstveno-

raziskovalnem seminarju katedre. 

 

Prijava doktorske disertacije mora obsegati: 

1. vlogo, v kateri kandidat zaprosi za oceno in sprejem prijave doktorske disertacije z 

navedbo naslova predlagane doktorske disertacije ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za 

prijavo doktorske disertacije, v skladu s 166. členom Statuta Univerze v Ljubljani oz., da 

je bila kandidatu dovoljena izdelava doktorske disertacije v skladu s 120. členom Statuta 

Univerze v Ljubljani. V vlogi kandidat predlaga področje, na katerem bi želel izdelati 

doktorsko disertacijo s predlogom mentorja; 

2. dispozicijo doktorske disertacije v obliki, ki je opredeljena v 7. členu teh Pravil; 

3. seznam kandidatovih objavljenih znanstvenih in drugih strokovnih del oziroma stvaritev 

(bibliografijo); 

4. diplomo o uspešno končanem univerzitetnem študiju in diplomo magisterija; 

5. življenjepis s poudarkom na kandidatovem razvoju na znanstvenem področju; 

6. zapisnik predstavitve dispozicije doktorske disertacije na znanstveno-raziskovalnem 

seminarju katedre; 

7. pisno obrazložitev upoštevanja oziroma neupoštevanja pripomb in predlogov katedre.  

 

Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku. Na podlagi vloge kandidata in soglasja 

Komisije za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij ter sklepa Senata fakultete, pa je 

doktorska disertacija lahko napisana v tujem jeziku. 

 

Višino stroškov doktorskega študija in velikost posameznih obrokov določi Upravni odbor 

fakultete s cenikom storitev. 

 

8. člen 

 

Dispozicija doktorske disertacije mora obsegati: 

 naslov; 

 opis ožjega znanstvenega področja, na katerega se nanaša teza doktorske disertacije, in 

problematike, ki izziva izdelavo doktorske disertacije z opredelitvijo problema; 

 predmet raziskovanja, namen in cilje disertacije s temeljno hipotezo in glavnimi tezami; 

 opis znanstvene metode, ki naj bi jo kandidat uporabljal pri izdelavi doktorske disertacije; 

 strukturo doktorske disertacije ( v obliki kazala); 

 spisek relevantne literature, ki bo podlaga doktorski disertaciji. 



 

Postopek potrditve teme doktorske disertacije 

 

9. člen 

 

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij na svoji prvi seji oceni, ali je 

kandidatova prijava popolna in ali kandidat izpolnjuje pogoje za pridobitev doktorata znanosti 

na fakulteti ter, po pridobitvi mnenja katedre, pripravi predlog članov Komisije za oceno 

primernosti teme doktorske disertacije. 

 

Če Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij sklene, da je kandidatova 

prijava popolna in da kandidat izpolnjuje pogoje za pridobitev doktorata znanosti na fakulteti, 

posreduje svoj sklep Senatu fakultete, skupaj s predlogom sestave Komisije za oceno 

primernosti teme doktorske disertacije. 

 

10. člen 

 

Senat fakultete imenuje v roku 30 dni na predlog Komisije za znanstveno raziskovalno delo in 

doktorski študij Komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije. 

 

Komisijo za oceno primernosti teme sestavljajo trije oziroma štirje člani iz vrst visokošolskih 

učiteljev ali znanstvenih delavcev s tistega področja, na katerem želi kandidat pridobiti 

doktorat znanosti. Eden izmed njih je predlagan za poročevalca. Njegova naloga je, da 

koordinira delo vseh članov komisije in napiše končno različico poročila. Štiričlansko 

komisijo imenuje Senat fakultete le v primeru, da je predvideno imenovanje mentorja in 

somentorja kandidatu. 

 

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij obvesti kandidata o sklepih 

Senata fakultete. 

 

11. člen 

 

Komisija za oceno primernosti teme doktorske disertacije je dolžna podati poročilo v dveh 

mesecih od dneva imenovanja (v navedeni rok se ne šteje čas od 11. julija do 31. avgusta). 

Poročilo praviloma obsega 4-6 strani. 

 

Komisija za oceno primernosti teme v pisnem poročilu oceni: 

 ali so razvidne teze in izhodiščna vprašanja, ki jih kandidat namerava obravnavati v 

disertaciji, ter če je predložena tema lahko predmet znanstvene obravnave in če daje 

kandidatu dovolj možnosti za samostojen in izviren prispevek k ustreznemu področju; 

 ali so predlagane metode in instrumentarij znanstveno raziskovalnega dela ustrezni; 

 ali naveden naslov in področje disertacije ustrezata predvideni vsebini; 

 ali je navedena pomembnejša literatura s področja, ki ga kandidat v disertaciji namerava 

raziskovati. 

 

Pisno poročilo komisije mora biti sestavljeno iz naslednjih delov: 

 naslov predlagane doktorske disertacije z oceno in prikazom dispozicije; 

 navedba in ocena hipoteze in glavnih tez predlagane disertacije; 

 ocena ustreznosti načrtovane znanstvene metode, ki jo namerava kandidat uporabiti; 



 sklep, v katerem je kratko navedeno, ali je dispozicija ocenjena pozitivno in zakaj je 

predlagana taka ocena, naslov doktorske disertacije in področje disertacije; 

 predlog za imenovanje mentorja; 

 datum in podpis članov Komisije. 

 

 

12. člen 

 

Poročilo Komisije za oceno primernosti teme obravnava Komisija za znanstveno raziskovalno 

delo in doktorski študij. 

 

Pozitivna ocena primernosti teme 

 

V primeru, da Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij sprejme pozitivno 

oceno primernosti teme doktorske disertacije, predlaga Senatu fakultete njen sprejem in 

imenovanje mentorja. 

 

Mentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja 

oziroma znanstvenega delavca s področja teme doktorske disertacije in izpolnjuje standarde 

akademske kvalifikacije, določene s strani zveze AACSB (The Association to Advance 

Collegiate Schools of Business). Mentorja na predlog Komisije imenuje Senat fakultete. 

  

13. člen 

 

Senat fakultete po sprejemu pozitivnega poročila Komisije za oceno primernosti teme 

doktorske disertacije posreduje predlog teme doktorske disertacije, skupaj z gradivom in s 

predlogom mentorja, Komisiji za doktorski študij Univerze v Ljubljani. 

 

Senat Univerze v Ljubljani najkasneje v treh mesecih odloči o predlogu odobritve teme in 

imenovanju mentorja oz. somentorja. 

 

Po pridobitvi pozitivnega mnenja Senata Univerze v Ljubljani Komisija za znanstveno 

raziskovalno delo in doktorski študij fakultete o tem obvesti kandidata in njegovega mentorja. 

 

Negativna ocena primernosti teme 

 

V primeru, da se Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij fakultete 

strinja z negativnim poročilom Komisije za oceno primernosti teme, predlaga Senatu fakultete 

v sprejem negativno oceno dispozicije ali pa predlaga Senatu fakultete, da kandidatu določi 

rok, v katerem mora predlagano dispozicijo spremeniti, dopolniti ali kako drugače upoštevati 

pripombe Komisije za oceno primernosti teme. 

 

Izdelava doktorske disertacije 

 

14. člen 

 

Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila 

tema disertacije sprejeta na Senatu Univerze v Ljubljani, predložiti Službi za izredni 

podiplomski študij fakultete doktorsko disertacijo v najmanj 10 vezanih izvodih, en izvod pa 



prinese s seboj na zagovor. V vsakem izvodu mora biti podpisana izjava kandidata, da je avtor 

priloženega dela.  

 

Kandidat ob oddaji vezanih izvodov v Službi za izredni podiplomski študij odda tudi 

elektronsko verzijo disertacije. V CEK-u je delo dostopno tudi preko elektronskega medija. 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani zadrži pravico uporabe doktorskega dela v 

izobraževalne in raziskovalne namene v okviru šole. 

 

V primeru, da doktorsko delo vsebuje pomembne zaupne podatke, lahko kandidat pisno 

zaprosi fakulteto, da dela ne da na vpogled javnosti v roku do največ pet let od dneva 

predložitve doktorskega dela. 

 

Če kandidat ne predloži doktorske disertacije v roku iz 1. odstavka tega člena in pred iztekom 

roka ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je odstopil od prijavljene teme in da je tema 

prosta. Iste teme kandidat ne more kasneje znova prijaviti. 

 

15. člen 

 

Doktorska disertacija je napisana v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko kandidat zaprosi za 

pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku, če ni državljan Republike Slovenije ali če je 

njegov mentor ali član Komisije tujec. Doktorska disertacija, napisana v angleščini, se lahko v 

tem primeru odda le skupaj z izčrpnim povzetkom (najmanj 10 strani) v slovenskem jeziku, ki 

mora uporabljati ustrezno slovensko strokovno izrazoslovje z znanstvenega področja 

disertacije. Povzetek doktorske disertacije mora biti vezan skupaj s tekstom doktorske 

disertacije, vendar kot ločen samostojen dodatek disertaciji. Fakulteta ima pravico do javne 

objave tega povzetka. 

 

Doktorska disertacija mora biti napisana v formatu A4, vezana pa v črno platno. Na naslovni 

strani disertacije mora biti v sredini na vrhu napisano "Univerza v Ljubljani" in pod tem 

"Ekonomska fakulteta", na sredini strani ime in priimek kandidata, pod njim "naslov 

doktorske disertacije" in pod njim "Doktorska disertacija", spodaj na sredini "Ljubljana, 

letnica". Prva stan (platnica) disertacije je enaka naslovni notranji strani. 

 

Disertacija mora imeti kazalo, uvod, tekst, sklep, spisek le v disertaciji navedene  literature in 

virov ter povzetek v slovenskem in angleškem jeziku. V uvodu mora biti jasno povzeta teza 

doktorske disertacije. Navajanje literature in spisek literature na koncu disertacije mora biti 

urejen po APA sistemu navajanja. Povzetek v posamezni jezikovni različici lahko obsega 

največ dve strani teksta (velikost črk 12 pik, enojni razmik med vrsticami) in mora biti vezan 

skupaj s tekstom doktorske disertacije, vendar kot ločen samostojen dodatek disertacije. Za 

stilno in slovnično neoporečnost disertacije je odgovoren kandidat, Komisija za oceno 

disertacije lahko disertacijo tudi zavrne zaradi pomanjkljivosti, navedenih v tem členu. 

 

Ocena doktorske disertacije 

 

16. člen 

 

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij, po predložitvi izdelane 

doktorske disertacije, predlaga Senatu fakultete, da na svoji prvi seji imenuje Komisijo za 

oceno disertacije. 

 



Komisija za oceno disertacije ima predsednika in najmanj dva člana. Senat jih imenuje izmed 

visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki imajo doktorat znanosti z znanstvenega 

področja oz. znanstvene discipline, s katerega želi kandidat pridobiti doktorat znanosti, in 

izpolnjuje standarde akademske kvalifikacije, določene s strani zveze AACSB (The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business). En član Komisije je praviloma 

visokošolski učitelj  ali znanstveni delavec druge fakultete, univerze ali inštituta. Delo 

Komisije za oceno disertacije koordinira mentor kandidata. 

 

Člani Komisije za oceno disertacije so dolžni v treh mesecih (v navedeni rok ne šteje čas od 

11. julija do 31. avgusta) od svojega imenovanja pregledati disertacijo, posredovati morebitne 

pripombe kandidatu, nato vsak član Komisije ločeno poda svoje dokončno mnenje Komisiji 

za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij v zapečateni ovojnici.  To mnenje 

praviloma obsega 4-6 strani teksta. Člani Komisije za znanstveno raziskovalno delo in 

doktorski študij ugotovijo ali je mnenje članov Komisije za oceno doktorske disertacije 

pozitivno ali negativno. Mnenje je negativno, če sta dva člana od treh dala negativno mnenje. 

Če je en član podal negativno mnenje, Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski 

študij predlaga dodatnega člana v Komisijo za oceno doktorske disertacije. Pozitivno mnenje 

se posreduje Senatu v potrditev. Člani Senata fakultete morajo imeti vpogled v doktorsko 

disertacijo in mnenje Komisije za oceno doktorske disertacije.  

 

Poročilo o oceni doktorske disertacije mora obsegati: 

 naslov v obliki "ocena doktorske disertacije" (ime in priimek kandidata) z naslovom, 

 analizo strukture disertacije in uporabljenih metod, 

 oceno izvirnosti teze disertacije, veljavnost njenega dokazovanja, pa tudi skladnost   teze z 

dispozicijo doktorske disertacije ter prispevek teze k znanosti, 

 sklepno oceno in ugotovitev, ali je možen zagovor disertacije. 

 

Komisija za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij na temelju predloženih poročil 

predlaga Senatu fakultete, da doktorsko disertacijo sprejme, zavrne, ali pa jo vrne kandidatu, 

da jo spremeni ali dopolni. V slednjem primeru predlaga tudi rok, ki ne sme biti daljši od 

enega leta. 

 

Senat fakultete na predlog Komisije za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij 

doktorsko disertacijo sprejme, zavrne, ali pa jo vrne kandidatu, da jo spremeni ali dopolni, in 

mu določi primeren rok. Komisija za oceno disertacije dopolnjeno ali popravljeno disertacijo 

ponovno pregleda in predloži o njej nova poročila Komisiji za znanstveno raziskovalno delo 

in doktorski študij. Če kandidat v postavljenem roku disertacije ne popravi, se disertacija 

zavrne. Zavrnjene doktorske disertacije kandidat ne more ponovno predložiti. 

 

Če po opravljenem neposrednem doktorskem študiju Komisija za oceno doktorske disertacije 

ugotovi, da le-ta ne ustreza zahtevnosti doktorske disertacije, lahko Senat fakultete odloči, da 

se predložena disertacija oceni kot magistrsko delo 

 

Zagovor doktorske disertacije 

 

17. člen 

 

Če je bila doktorska disertacija pozitivno ocenjena in sprejeta, določi Senat fakultete komisijo 

za zagovor. Komisijo praviloma sestavljajo člani Komisije za oceno disertacije: predsednik, 

glavni poročevalec, ki je praviloma mentor, in član. 



 

Dan zagovora disertacije določi dekan fakultete na predlog Komisije za zagovor disertacije in 

v sporazumu s kandidatom. 

 

Od sprejema disertacije do njenega zagovora praviloma ne sme miniti več kot en mesec. O 

zagovoru disertacije se piše zapisnik. V zapisniku se navedejo vprašanja, ki so bila 

postavljena kandidatu na zagovoru. 

 

Javni zagovor doktorske disertacije 

 

18. člen 

 

Javni zagovor doktorske disertacije vodi Komisija za zagovor, imenovana na seji Senata 

fakultete. 

 

1. Zagovor prične predsednik Komisije s predstavitvijo kandidata (biografski in bibliografski 

podatki), naslova in področja disertacije in dotedanjega poteka dela na disertaciji. Pri tem 

stoji kandidat in predsednik Komisije. Nato da predsednik besedo kandidatu. 

 

2. Kandidat ima pravico predstaviti svojo doktorsko disertacijo v času od 30 - 45 minut, pri 

tem lahko uporablja različne avdiovizualne pripomočke. 

 

3. Po kandidatovi predstavitvi doktorske disertacije mentor predstavi analizo in sklepno 

oceno iz svoje ocene doktorske disertacije. Nato drugi člani Komisije predstavijo svoje 

ocene doktorske disertacije. 

 

4. Člani Komisije v nadaljevanju postavijo pisna vprašanja kandidatu. Z odobritvijo 

predsednika lahko postavijo vprašanja tudi drugi prisotni na zagovoru. Vprašanja naj bi 

bila zastavljena tako, da lahko kandidat nanje odgovori v času, ki ni daljši od 45 minut. 

 

5. Kandidat ima pravico do 30-45 minutnega odmora za pripravo odgovorov na postavljena 

vprašanja. 

 

6. Po odmoru kandidat odgovarja na vprašanja in zagovarja svojo tezo praviloma v okviru 

največ 45 minut. 

 

7. Po zagovoru se ločeno sestane Komisija za zagovor disertacije in sprejme sklep o tem, ali 

je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo. Sklep poda v pisni obliki, kjer 

navede, kdo je zagovarjal doktorsko disertacijo, naslov disertacije, svoj sklep in kratko 

pojasnilo sklepa, dan in čas zagovora ter podpise članov Komisije z navedbo njihovih 

vlog v Komisiji. Ta sklep potem predsednik Komisije prebere kandidatu in prisotnim pri 

zagovoru. Pri tem vsi prisotni stojijo. 

 

8. O delu Komisije za zagovor se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani Komisije. 

Zapisniku se priložijo vprašanja članov Komisije za zagovor. 

 

Promocija 

 

19. člen 

 



Na predlog fakultete opravi rektor Univerze v Ljubljani promocijo doktorja znanosti. 

Promocija mora biti opravljena najkasneje v treh mesecih po tem, ko je rektor prejel predlog 

fakultete. Promocija za doktorja znanosti je javna in svečana. 

 

20. člen 

 

Diploma o doktoratu znanosti nosi ime Univerze v Ljubljani in Ekonomske fakultete. V 

diplomi se označi ime in priimek doktoranda ter datum in kraj njegovega rojstva. Diploma o 

doktoratu znanosti vsebuje tudi naslov disertacije, mentorja, morebitne somentorje in datum 

zagovora. 

 

Diploma nosi datum promocije. Podpišeta jo rektor in dekan Ekonomske fakultete, na kateri 

je bil doktorat opravljen. V diplomo je vtisnjen pečat Univerze v Ljubljani. Listina je 

sestavljena v slovenskem jeziku. 

 

Odvzem doktorata 

21. člen 

 

Doktorat znanosti se lahko odvzame, če se ugotovi, da disertacija ni rezultat kandidatove 

lastne ustvarjalnosti in lastnih dosežkov. 

 

Predlog, da se izda odločba o odvzemu doktorata znanosti, poda lahko vsakdo. Predlog z 

obrazložitvijo se poda v pisni obliki Senatu fakultete. 

 

O predlogu za odvzem doktorata znanosti odloča Senat Univerze na predlog Senata fakultete. 

 

Podrobno o odvzemu doktorata določa Statut Univerze v Ljubljani. 

 

 

 

Končne določbe 

 

22. člen 

 

Določbe Pravil o doktorskih disertacijah tolmači Senat fakultete. 

 

S pričetkom uporabe teh Pravil prenehajo veljati dosedanja Pravila o doktorskih disertacijah 

sprejeta dne 17.3.2008. 

 

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme Senat fakultete. 

 


