
Senat Ekonomske fakultete je na svoji 8. seji dne 17.05.2010 sprejel   

 

 

Dopolnitev in spremembo Pravil o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in 

poslovnih ved z dne 22.03.2010  

1. člen 

Spremeni se prvi odstavek 12. člena Pravil o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in 

poslovnih ved. Spremenjeni odstavek 12. člena se glasi: 

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti 30 ECTS obveznosti v okviru 

organiziranih študijskih oblik prvega letnika in javno predstaviti osnutek teme doktorske 

disertacije. 
 

2. člen 

Spremeni se 14. člen Pravil o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in poslovnih ved, 

tako da glasi: 

 

Študent predstavi osnutek teme 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 osnutka teme 

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 osnutka teme doktorske 

disertacije. O oceni predstavitve osnutka teme 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. 

 

Študent mora predstaviti osnutek teme doktorske disertacije pred zaključkom prvega letnika. 
 

3. člen 

 
Spremeni se prvi odstavek 15. člena Pravil o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in 

poslovnih ved. Spremenjeni odstavek 15. člena se glasi: 

 

Študent je dolžan prijaviti temo doktorske disertacije v obliki, opredeljeni v 16. členu teh 

pravil. Pogoj za prijavo teme doktorske disertacije je pozitivno ocenjena predstavitev osnutka 

teme doktorske disertacije na znanstveno-raziskovalnem seminarju katedre. Vloga študenta 

mora poleg teme doktorske disertacije obsegati tudi prošnjo za oceno in sprejem prijave, 

bibliografijo, življenjepis, zapisnik predstavitve osnutka teme doktorske disertacije na 

znanstveno-raziskovalnem seminarju katedre ter pisno obrazložitev upoštevanja oziroma 

neupoštevanja pripomb in predlogov katedre. Dokumentov, ki jih je študent predložil ob 

vpisu, ni potrebno ponovno prilagati. 
 

4. člen  



Spremeni se prvi odstavek 21. člena Pravil o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in 

poslovnih ved. Spremenjeni odstavek 21. člena se glasi: 

 

 

Študent mora enkrat letno (praviloma junija) svoje delo na doktorski disertaciji predstaviti na 

znanstveno-raziskovalnem seminarju katedre. Za zapisovanje ustno podanih pripomb in 

ureditev pisno podanih je odgovoren kandidat. Člani katedre zapisane pripombe potrdijo ali 

dopolnijo ter sprejmejo poročilo o predstavitvi. 
 

5. člen 

Dopolnitev in spremembe Pravil o bolonjskem doktorskem programu ekonomskih in poslovnih 

ved začnejo veljati z dnem sprejema na Senatu fakultete. 

 

Št.:  

Ljubljana, 17.5.2010 

 

Predsednik Senata EF UL 

Prof. dr. Dušan Mramor 

 

 

 

 

 

 


