
1 

 

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 Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na 

svoji seji 15. 2. 2011 sprejel  

 

 

 

PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU 

 
 

 

 

I. Uvodne določbe 

 

1. člen 

(namen pravilnika) 

 

Ta pravilnik podrobneje ureja pogoje za vpis na doktorski študij za pridobitev znanstvenega 

naziva doktor znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravna 

fakulteta), pogoje za napredovanje v višji letnik doktorskega študija, postopek za prijavo in 

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

postopek za odvzem doktorata znanosti. 

 

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 

ženske. 

 

 

2. člen 

(opis doktorskega študija) 

 

Pravna fakulteta opravlja in organizira znanstveno raziskovalno dejavnost in izobraževanje za 

pridobitev doktorata znanosti na področjih in v okviru znanstvenih disciplin, na katerih v 

skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in drugimi predpisi izvaja znanstvenoraziskovalno 

dejavnost. 

 

Znanstvenoraziskovalna dejavnost in izobraževanje za pridobitev doktorata znanosti sta na 

fakulteti organizirani v obliki enovitega doktorskega študija Pravo, ki traja tri leta in obsega 

180 kreditnih točk (v nadaljevanju: KT). Izdelana doktorska disertacija mora biti predložena v 

skladu z določbami 26. člena. 

 

 

3. člen 

(sodelovanje pri doktorskem študiju) 

 

Nosilci in izvajalci predmetov na doktorskem študiju so lahko osebe, ki imajo veljaven 

učiteljski naziv (docent, izredni profesor ali redni profesor: v nadaljevanju: visokošolski 

učitelj) in lahko izkažejo znanstveno relevantnost z ustreznimi referencami na področju 

doktorskega študijskega programa. 
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II. Vpis 

 

4. člen 

(pogoji za vpis) 

 

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 

 

a) študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij); 

b) dosedanji univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004; 

c) magistrski študijski program, po katerem je pridobil naziv magister znanosti, pri čemer 

se opravljene obveznosti lahko priznavajo v skladu z določbo 7. člena tega pravilnika; 

d) visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program 

za pridobitev specializacije; v tem primeru mora pred vpisom opraviti študijske 

obveznosti v obsegu največ 35 KT iz študijskega programa 2. stopnje Pravo, ki jih ob 

upoštevanju kandidatovega področja izobrazbe določi Komisija za študijske zadeve 

fakultete; 

e) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z zakonodajo EU, ali drug enovit 

magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT. 

 

V doktorski študijski program se lahko pod enakimi pogoji vpiše tudi, kdor je uspešno 

zaključil enakovreden študijski program v tujini. V tem primeru mora biti v tujini pridobljena 

izobrazba priznana za potrebe nadaljevanja študija v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani, 

preden se dovoli vpis v doktorski študij. 

 

 

5. člen 

(vloga in postopek vpisa) 

 

Vloga mora vsebovati: 

 izpolnjeno in podpisano prijavnico; 

 original ali overjeno kopijo potrdila o predhodno pridobljeni stopnji izobrazbe; 

 potrdilo o uspehu na predhodnem študijskem programu (povprečna ocena in ocena 

diplomske oziroma magistrske naloge); 

 fotokopijo osebnega dokumenta; 

 morebitno potrdilo o nostrifikaciji oziroma enakovrednosti v tujini pridobljene 

izobrazbe; 

 morebitna dokazila o predhodno opravljenih študijskih obveznostih. 

 

Ob prijavi na doktorski študij si kandidat izbere mentorja in glede na svojo raziskovalno 

usmeritev z mentorjevim soglasjem ter v skladu z doktorskim študijskim programom tudi 

izbirne predmete. Izjemoma je mentor lahko tudi oseba, ki ni zaposlena na Pravni fakulteti. V 

tem primeru mora kandidat izbiro takega mentorja posebej utemeljiti, njegovo izbiro pa mora 

potrditi Komisija za doktorski študij. Če mentor ni zaposlen na Pravni fakulteti, mora 

kandidat izbrati tudi somentorja iz vrst visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Pravni fakulteti. 

 

Komisija za doktorski študij po pooblastilu Senata Pravne fakultete (v nadaljevanju: Senat) 

kandidatu potrdi izbor predmetov in mentorja (ter morebitnega somentorja) in mu dovoli vpis 

v 1. letnik. 
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6. člen 

(mentorstvo) 

 

Na doktorskem študiju je lahko mentor, kdor ima naziv visokošolskega učitelja oziroma 

znanstvenega delavca in izkazuje raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo v 

skladu z merili Univerze v Ljubljani. Kadar je to zaradi vsebine in organizacije izvedbe 

doktorskega študija študenta potrebno, se lahko poleg mentorja študentu določi še somentor, 

ki mora izpolnjevati enake pogoje kot mentor. Mentorji oziroma somentorji so lahko tudi 

upokojeni visokošolski učitelji. 

 

Mentor oziroma somentor na doktorskem študiju je lahko poleg visokošolskih učiteljev in 

znanstvenih delavcev na Pravni fakulteti tudi oseba z ustreznim oziroma primerljivim 

nazivom iz druge domače oziroma tuje ustanove. Če kandidat za mentorja oziroma 

somentorja ni zaposlen na Pravni fakulteti, je pogoj za potrditev za mentorja oziroma 

somentorja tudi sklenitev pogodbe o izvajanju mentorstva oziroma somentorstva na 

doktorskem študiju Pravne fakultete. 

 

Mentor hkrati ne more biti mentor več kot petim doktorandom, pri čemer ne štejejo tisti, ki so 

opravili vse obveznosti doktorskega študijskega programa razen zagovora doktorske 

disertacije, od vpisa v začetni letnik doktorskega študijskega programa pa je minilo že več kot 

štiri leta. 

 

Ob odobritvi teme doktorske disertacije lahko Senat, v skladu s predlogom komisije za oceno 

primernosti teme doktorske disertacije, potrdi mentorja, ki je bil določen študentu ob vpisu v 

1. letnik, imenuje drugega mentorja, potrdi oziroma imenuje somentorja ali odobri zamenjavo 

vlog mentorja in somentorja. 

 

 

7. člen 

(priznavanje predhodnih obveznosti) 

 

Kandidatom, ki so uspešno zaključili magistrski študijski program, po katerem so prejeli 

naziv magister znanosti, se lahko prizna do 60 KT študijskih obveznosti iz prvega letnika 

doktorskega študijskega programa in se pod pogojem, da ob vpisu predložijo izdelano 

dispozicijo doktorske disertacije, lahko vpišejo neposredno v drugi letnik doktorskega 

študijskega programa. O priznavanju obveznosti odloča Komisija za doktorski študij, ki za 

vsako vlogo imenuje poročevalca, ta pa pred pripravo svojega predloga pridobi mnenje 

izbranega mentorja in katedre (ali kateder) z relevantnega modula doktorskega študija prava. 

 

Kandidatom, ki so bili vpisani na magistrski ali doktorski študijski program, pa ga niso 

zaključili, se lahko priznajo posamezne študijske obveznosti iz prvega letnika doktorskega 

študijskega programa. O priznavanju obveznosti odloča Komisija za doktorski študij po 

postopku iz prvega odstavka tega člena. 

 

Kandidatom se lahko ob upoštevanju Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejela Univerza v Ljubljani, priznajo 

tudi druga pridobljena znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v program. O priznavanju 

obveznosti odloča Komisija za doktorski študij po postopku iz prvega odstavka tega člena. 
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8. člen 

(omejitev vpisa) 

 

Pravna fakulteta letno odloča o številu razpisanih mest za doktorski študij. 

 

V primeru izbire kandidatov za vpis se upošteva: 

 

 v obsegu 30 % študijski uspeh na študiju II. stopnje (povprečna ocena in ocena 

magistrskega dela) oziroma univerzitetnem študiju po programu, sprejetem pred 11. 6. 

2004 (povprečna ocena in ocena diplomskega dela); 

 v obsegu 70 % uspeh pri izbirnem izpitu. 

 

Fakulteta lahko kandidate pozove, da predložijo kratek idejni osnutek načrtovane disertacije. 

Relevantnost in kakovost idejnega osnutka se v tem primeru upoštevata kot del izbirnega 

izpita. 

 

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev Komisija za doktorski študij določi 

omejitev vpisa na posamezni smeri (modulu). 

 

 

III. Izvajanje doktorskega študijskega programa 

 

9. člen 

(vsebina doktorskega študija) 

 

Doktorski študijski program Pravo traja tri leta oziroma šest semestrov ter vsebuje predavanja, 

doktorske seminarje in individualno raziskovalno delo študenta, ki ga usmerja in mu pri tem 

pomaga mentor. Poleg rednih študijskih obveznosti mora študent do zaključka doktorskega 

študija objaviti tudi najmanj en znanstveni članek v domači ali tuji periodični publikaciji (gl. 

19. člen). 

 

 

10. člen 

(prvi letnik) 

 

V prvem letniku poteka organizirana oblika izobraževanja v obliki predavanj, ki ga v skladu z 

učnim načrtom sestavljajo obvezni splošni predmet(i), obvezni predmeti posameznega 

izbranega modula in izbirni predmeti. Pri izbirnih predmetih študenti niso omejeni na 

predmete določenega modula, prav tako pa je mogoče del študijskih obveznosti opraviti na 

drugi članici Univerze v Ljubljani ali v okviru študentskih izmenjav na drugi univerzi v 

Republiki Sloveniji ali v tujini. 

 

Predavanja se izvajajo, če je na posameznem predmetu vpisanih vsaj deset študentov. Če je 

študentov manj, a vsaj pet, se izvajajo skupinske konzultacije s predhodno posredovano 

relevantno študijsko literaturo in razpravnimi izhodišči. Če je študentov manj kot pet, se na 

enak način izvajajo individualne konzultacije. 

 

 

11. člen 

(opravljanje izpitov prvega letnika) 
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K izpitu pri posameznem predmetu lahko študent pristopi, ko opravi vse druge obveznosti pri 

tem predmetu po študijskem programu. Način preverjanja znanja je za vsak predmet določen 

v učnem načrtu. Ocenjevanje izpitov in drugih preverjanj znanja poteka v skladu z 

ocenjevalno lestvico z ocenami od 1 do 10, pri čemer so pozitivne ocene 6 (zadostno), 7 

(dobro), 8 (prav dobro), 9 (prav dobro) in 10 (odlično). 

 

Glede možnosti ponovnega opravljanja izpitov veljajo pravila, kot so določena v Statutu 

Univerze v Ljubljani. 

 

 

12. člen 

(drugi in tretji letnik) 

 

V drugem letniku je težišče na individualnem raziskovalnem delu študenta pod vodstvom in 

usmerjanjem učitelja mentorja. Kot organizirana oblika izobraževanja sta v tem letu 

predvidena le dva* doktorska seminarja, ki sta namenjena potrditvi in spremljanju 

kandidatove zasnove in priprave doktorske disertacije ter na katerih sodelujejo tudi drugi 

doktorski študenti. 

 

V tretjem semestru doktorskega študija študent opravi prvi doktorski seminar, na katerem 

predstavi in zagovarja predlagano temo in predloženo dispozicijo doktorske disertacije. V 

četrtem* semestru doktorskega študija študent opravi še drugi doktorski seminar, na katerem 

predstavi doseženi napredek pri pripravi doktorske disertacije. 

 

Doktorski seminar se oceni z oceno uspešno ali neuspešno. 

 

Tretji letnik je v celoti namenjen individualnemu raziskovalnemu delu študenta in pripravi 

doktorske disertacije. 

 

 

IV. Pogoji za napredovanje po programu 

 

13. člen 

(prehod iz prvega v drugi letnik) 

 

Za prehod iz prvega v drugi letnik doktorskega študija mora študent opraviti študijske 

obveznosti v obsegu najmanj 45 KT in predložiti izdelano dispozicijo doktorske disertacije. 

 

 

14. člen 

(prehod iz drugega v tretji letnik) 

 

Za prehod iz drugega v tretji letnik doktorskega študija mora študent opraviti vse študijske 

obveznosti iz prvega letnika študija, uspešno opraviti prvi in drugi* doktorski seminar ter na 

predlog Senata Pravne fakultete pridobiti soglasje Senata Univerze v Ljubljani oziroma 

univerzitetne komisije za doktorski študij k temi doktorske disertacije. 

                                                           
* Drugi doktorski seminar je bil v okviru manjše spremembe študijskega programa iz 4. semestra prestavljen v 5. 

semester študija (sorazmerni obseg individualnega raziskovalnega dela pa iz 5. v 4. semester), kar seveda vpliva 

tudi na vsebino obveznosti za prehod v 3. letnik študija. 
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15. člen 

(hitrejše napredovanje) 

 

V skladu s 154. členom Statuta Univerze v Ljubljani lahko študent, ki izkazuje nadpovprečne 

študijske in raziskovalne rezultate, na Senat naslovi prošnjo za odobritev hitrejšega 

napredovanja na doktorskem študiju. Pred odločanjem Senata o prošnji obrazloženo mnenje 

poda Komisija za doktorski študij. Senat o prošnji odloči s sklepom in v primeru odobritve 

določi tudi način hitrejšega napredovanja. 

 

 

16. člen 

(ponavljanje letnika) 

 

Študent, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, potrebnih za vpis v višji letnik, lahko enkrat 

v času študija ponavlja letnik.  

 

Ponavljanje prvega letnika se lahko dovoli, če je študent opravil študijske obveznosti v 

obsegu najmanj 25 KT. 

 

Ponavljanje drugega letnika se lahko dovoli, če je študent opravil vse študijske obveznosti iz 

prvega letnika študija. 

 

 

17. člen 

(izjemno podaljšanje in mirovanje statusa) 

 

V posebnih primerih se študentu izjemoma lahko podaljša status študenta, kot določa Statut 

Univerze v Ljubljani. 

 

Študentu miruje status študenta v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše 

od enega leta. 

 

 

V. Dokončanje študija 

 

18. člen 

(pogoji za uspešen zaključek študija) 

 

Doktorski študijski program uspešno zaključi študent, ki uspešno opravi vse izpitne 

obveznosti iz prvega letnika, uspešno opravi oba doktorska seminarja, objavi vsaj en 

znanstveni članek v domači ali tuji periodični publikaciji in predloži ter uspešno obrani 

predloženo doktorsko disertacijo. 

 

 

19. člen 

(objava znanstvenega članka) 
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Študent mora do zaključka doktorskega študija objaviti vsaj en znanstveni članek v eni izmed 

domačih ali tujih periodičnih publikacij, ki jih kot ustrezne določi ali potrdi Komisija za 

doktorski študij. Komisija za doktorski študij lahko sprejme sklep, da pogoju enakovredno 

zadosti tudi objava (dela) domače ali tuje znanstvene monografije. Kot objava se šteje tudi 

izjava izdajatelja, da je članek sprejet v objavo. Oceno, ali objava izpolnjuje merila 

znanstvenega članka in ali je ustrezno izkazano prvo oziroma enakovredno avtorstvo študenta, 

sprejme Komisija za doktorski študij. 

 

VI. Doktorska disertacija 

 

20. člen 

(doktorska disertacija) 

 

Doktorska disertacija je pisno delo študenta, ki ga ta izdela pod mentorstvom habilitiranega 

visokošolskega učitelja in ki pomeni samostojen in izviren prispevek na znanstvenem 

področju, s katerega je tema disertacije. 

 

Doktorska disertacija mora vsebovati datirano podpisano izjavo doktorskega kandidata, da je 

avtor te doktorske disertacije. 

 

 

21. člen 

(predložitev dispozicije) 

 

Študent mora pred vpisom v drugi letnik doktorskega študija predložiti izdelano dispozicijo 

doktorske disertacije. Ta mora vsebovati vsaj naslednje: 

 naslov doktorske disertacije; 

 oris problema in predmeta raziskovanja z umestitvijo v znanstveno področje ali 

področja, na katera se doktorska disertacija nanaša; 

 namen in cilje disertacije s temeljno hipotezo in glavnimi tezami; 

 pričakovani prispevek k znanosti na področju doktorske disertacije; 

 opis znanstvenih metod, ki jih bo kandidat uporabljal pri izdelavi doktorske 

disertacije; 

 strukturo doktorske disertacije (v obliki kazala in kratkega opisa posameznih 

poglavij); 

 seznam relevantne literature in virov, ki bodo v oporo pri pripravi doktorske 

disertacije. 

 

 

22. člen 

(komisija za oceno primernosti teme doktorske disertacije) 

 

Komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije imenuje Senat na predlog katedre s 

področja doktorskega študijskega programa. Komisijo praviloma sestavljajo trije člani iz vrst 

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

pridobiti doktorat znanosti. Če je zaradi narave doktorske disertacije predvideno imenovanje 

mentorja in somentorja, Senat imenuje štiričlansko komisijo. En član komisije je visokošolski 

učitelj ali znanstveni delavec druge fakultete, univerze ali inštituta. 
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Eden izmed članov komisije je predlagan za poročevalca. Njegova naloga je, da koordinira 

delo vseh članov komisije in napiše končno različico poročila. 

 

 

23. člen 

(pisno poročilo komisije) 

 

Pred komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidat v tretjem semestru 

doktorskega študija opravi prvi doktorski seminar. Če je eden od članov komisije iz drugega 

kraja Republike Slovenije ali iz tujine, se lahko seminar opravi tudi v njegovi odsotnosti, pri 

čemer pa mora imeti možnost, da prek poročevalca kandidatu vendarle posreduje svoje 

pripombe in vprašanja ter se seznani z odgovori nanje. Komisija mora v dveh mesecih od dne 

doktorskega seminarja Senatu posredovati svoje pisno poročilo. 

 

Komisija za oceno primernosti teme v pisnem poročilu oceni: 

 ali predlagana tema in naslov disertacije ustrezata vsebinskemu področju disertacije in 

sta lahko predmet znanstvene obravnave; 

 ali kandidat pozna področje, ki ga v disertaciji namerava poglobljeno raziskovati; 

 ali so razvidni namen in cilji disertaciji z razpravnimi tezami in temeljno hipotezo; 

 ali bo disertacija lahko pomenila izvirni prispevek k znanosti; 

 ali je kandidat izbral ustrezne znanstvene metode. 

  

Poročilo komisije v primeru pozitivne ocene vsebuje tudi predlog za imenovanje mentorja in 

morebitnega somentorja. Mentor in somentor pri izdelavi doktorske disertacije je lahko oseba, 

ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena. 

 

 

24. člen 

(negativna ocena komisije) 

 

V primeru negativne ocene lahko komisija za oceno primernosti teme doktorske disertacije 

Senatu predlaga sprejem negativne ocene dispozicije, lahko pa kandidatu tudi sama določi 

rok, v katerem mora predlagano dispozicijo prilagoditi v skladu s pripombami komisije. V 

primeru, da je kandidatu določen rok za prilagoditev dispozicije, po tem roku komisija za 

oceno primernosti teme doktorske disertacije ponovno pregleda prilagojeno dispozicijo. 

 

 

25. člen 

(potrditev teme doktorske disertacije) 

 

V primeru pozitivne ocene komisija za oceno primernosti teme doktorske disertacije Senatu 

predlaga sprejem predlagane teme in imenovanje mentorja. V tem primeru Senat predlog teme 

doktorske disertacije, skupaj z gradivom in s predlogom mentorja, posreduje Komisiji za 

doktorski študij Univerze v Ljubljani. 

 

Po pridobitvi pozitivnega mnenja Senata Univerze v Ljubljani Komisija za doktorski študij 

Pravne fakultete o tem obvesti kandidata in njegovega mentorja. 

 

 

26. člen 
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(predložitev doktorske disertacije) 

 

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

tema disertacije sprejeta na Senatu Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti predložiti 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. Predloženi 

doktorski disertaciji mora biti priloženo pisno soglasje mentorja o njeni primernosti. 

 

Kandidat ob oddaji vezanih izvodov odda tudi elektronsko verzijo disertacije. Pravna 

fakulteta zadrži pravico uporabe doktorskega dela v izobraževalne in raziskovalne namene v 

okviru fakultete. 

 

Kandidat, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz 

prvega odstavka tega člena, lahko zaprosi za podaljšanje roka. O vlogi odloča Senat, ki lahko 

rok za oddajo izdelane doktorske disertacije podaljša za največ eno leto. 

 

Če kandidat ne predloži doktorske disertacije v roku iz prvega 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. 

 

 

27. člen 

(jezik doktorske disertacije) 

 

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

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

njegov (so)mentor tujec ali če so za to podani drugi utemeljeni razlogi. 

 

Jezik doktorske disertacije, ki se piše v okviru skupnega doktorskega študijskega programa, ki 

ga na temelju sporazuma o sodelovanju Univerza v Ljubljani izvaja skupaj s tujo univerzo, se 

opredeli s sporazumom o sodelovanju med univerzama. 

 

Doktorska disertacija, napisana v angleščini ali drugem tujem jeziku, se lahko odda le skupaj 

z izčrpnim povzetkom v slovenskem jeziku, ki mora uporabljati ustrezno slovensko strokovno 

izrazje z znanstvenega področja disertacije. Povzetek doktorske disertacije mora biti vezan 

skupaj z besedilom doktorske disertacije, vendar kot ločen samostojen dodatek disertaciji. 

Pravna fakulteta ima pravico do javne objave tega povzetka. 

 

 

28. člen 

(ocena doktorske disertacije) 

 

Katedra s področja doktorskega študijskega programa po predložitvi izdelane doktorske 

disertacije Senatu predlaga, da na svoji prvi naslednji seji imenuje komisijo za oceno 

disertacije. 

 

Komisija za oceno disertacije ima predsednika in vključno z mentorjem najmanj tri člane. Če 

je imel kandidat poleg mentorja tudi somentorja, ima komisija poleg predsednika najmanj štiri 

člane. Senat jih imenuje izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki imajo 

doktorat znanosti z znanstvenega področja, s katerega želi kandidat pridobiti doktorat 
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znanosti. En član komisije je visokošolski učitelj ali znanstveni delavec druge fakultete, 

univerze ali inštituta. Delo komisije za oceno disertacije koordinira mentor kandidata, ki pa 

nima pravice odločanja. 

 

Člani komisije za oceno disertacije s pravico odločanja so dolžni v treh mesecih (v navedeni 

rok ne šteje čas od 11. julija do 31. avgusta) od svojega imenovanja pregledati disertacijo in 

posredovati morebitne pripombe kandidatu, nato pa ločeno podati svoje dokončno mnenje 

Komisiji za doktorski študij. 

 

Komisija za doktorski študij ugotovi, ali je mnenje članov komisije za oceno doktorske 

disertacije pozitivno ali negativno. Mnenje je negativno, če je večina članov dala negativno 

mnenje. Če je negativno mnenje podal en član komisije (ali dva v primeru vsaj štirih mnenj), 

Komisija za doktorski študij Senatu predlaga imenovanje dodatnega člana komisije. 

 

Komisija za doktorski študij na temelju predloženih poročil Senatu predlaga, da doktorsko 

disertacijo sprejme, zavrne, ali pa kandidatu določi rok največ enega leta, v katerem naj jo 

spremeni ali dopolni. Člani Senata morajo imeti vpogled v doktorsko disertacijo in mnenja 

članov komisije za oceno doktorske disertacije. 

 

Če Senat določi primeren rok za spremembo ali dopolnitev disertacije, komisija za oceno 

disertacije tako spremenjeno ali dopolnjeno disertacijo ponovno pregleda in o njej člani 

podajo nova mnenja Komisiji za doktorski študij. Če kandidat v postavljenem roku disertacije 

ne popravi, se disertacija zavrne. 

 

 

29. člen 

(posledica zavrnitve doktorske disertacije) 

 

Doktorske disertacije, ki je bila zavrnjena, kandidat ne more ponovno predložiti. 

 

 

30. člen 

(obramba doktorske disertacije) 

 

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

za njeno obrambo. Komisijo za obrambo praviloma sestavljajo člani komisije za oceno 

disertacije in je sestavljena na enak način. Mentor je član komisije, a brez pravice odločanja. 

 

Doktorska disertacija mora biti vsaj en teden pred dnem, ko o sprejemu ocene odloča Senat, 

ter nato vse do dneva obrambe dosegljiva v referatu za podiplomski študij Pravne fakultete. 

 

Dan obrambe disertacije določi dekan Pravne fakultete na predlog komisije za obrambo 

disertacije v sporazumu s kandidatom. Od sprejema disertacije do njenega obrambe praviloma 

ne sme miniti več kot en mesec. 

 

Postopek obrambe doktorata začne predsednik komisije s predstavitvijo kandidata in 

dotedanjega poteka doktorskega študija, nato pa kandidat predstavi disertacijo. Po predstavitvi 

izčrpneje svojo oceno disertacije predstavi mentor, za njim pa svoje ocene lahko predstavijo 

tudi drugi člani komisije. Nato kandidatu postavijo vprašanja člani komisije, po predhodni 
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odobritvi predsednika pa lahko tudi drugi, prisotni na obrambi. Preden kandidat odgovori na 

postavljena vprašanja, ima pravico do odmora za pripravo odgovorov. 

 

Po odgovorih kandidata se komisija za zagovor disertacije ločeno posvetuje in sprejme sklep z 

oceno doktorske disertacije in obrambe. Doktorsko delo se ocenjuje z ocenami: opravil z 

odliko, opravil ali ni opravil. S sklepom komisija kandidata takoj zatem tudi seznani. 

 

O obrambi disertacije se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. V zapisnik se 

vnesejo tudi vprašanja, ki so bila postavljena kandidatu na obrambi. 

 

 

VII. Odvzem doktorata 

 

31. člen 

(odvzem doktorata) 

 

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, lahko poda vsakdo. Predlog z 

obrazložitvijo se v pisni obliki naslovi na Senat. 

 

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

fakultete. 

 

 

VIII. Prehodne in končne določbe 

 

32. člen 

(prehodno obdobje) 

 

Za kandidate, ki so dispozicijo doktorske disertacije predložili pred uvedbo tretjestopenjskega 

doktorskega študija Pravo, se še naprej uporabljajo pravila, ki so zanje veljala ob predložitvi 

dispozicije. 

 

 

33. člen 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Senat Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani in se objavi na spletni strani Pravne fakultete. 


