
NAVODILO ZA IZVAJANJE  
TRETJEGA, ČETRTEGA IN PETEGA ODSTAVKA 30. ČLENA PRAVILNIKA 

O DOKTORSKEM ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU  
TER 157. ČLENA STATUTA UNIVERZE V MARIBORU  

GLEDE IZPOLNJEVANJA POGOJA ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE IN PROMOCIJO 
 
 
Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Senat PF) je na svoji 11. redni seji 14. 
julija 2021 sprejel to navodilo glede izpolnjevanja pogoja za oddajo doktorske disertacije in 
promocijo na doktorskem študijskem programu tretje stopnje »Pravo« in ki se uporablja do sprejetja 
ustreznega splošnega akta Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Uporaba moške oblike v navodilu 
zajema tudi žensko obliko samostalnika. 
 
 

I. Uvodno 
 
Doktorski študijski program tretje stopnje »Pravo« (v nadaljevanju: doktorski program) na Pravni 
fakulteti Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: PF UM) ureja Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi 
v Mariboru (št. 012/2018/1) z dne 17. 4. 2018 (s spremembami) (v nadaljevanju: Pravilnik UM). V skladu 
s petim odstavkom 48. člena Pravilnika UM se s 1. oktobrom 2021 končuje prehodno obdobje, v 
katerem so za promocijo doktorjev znanosti veljale določbe 157. člena Statuta UM in morebitni strožji 
pogoji posameznih članic. S 1. oktobrom 2021 stopijo v veljavo določbe tretjega, četrtega in petega 
odstavka 30. člena Pravilnika UM o objavi znanstvenoraziskovalnih dognanj kot pogoj za oddajo 
doktorske disertacije. Istočasno pa še naprej veljajo tudi določbe 157. člena Statuta UM. Po načelu lex 
posterior derogat legi priori s 1. oktobrom 2021 prenehajo veljati tudi strožja Merila PF UM glede 
zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred promocijo, sprejeta 
na Senatu Pravne fakultete Univerze v Mariboru na 35. korespondenčni seji z dne 16. 12. 2016, s 
spremembami in dopolnitvijo, sprejetimi na 9. redni seji z dne 1. 3. 2017, uporabljajo pa se še naprej 
za vse doktorske študente, ki so doktorsko disertacijo uspešno zagovarjali do 30. septembra 2021. 
 
 

II. Pogoji za oddajo doktorske disertacije in promocijo na doktorskem študijskem programu 
tretje stopnje »Pravo« 

 
Od 1. oktobra 2021 dalje veljajo v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 30. člena Pravilnika UM 
ter 157. členom Statuta UM sledeči pogoji za oddajo doktorske disertacije in promocijo na doktorskem 
študijskem programu tretje stopnje »Pravo«: 
 
»Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, 
pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo: 

- znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti sodijo v zgornje tri 
četrtine kakovosti, 

- znanstveni članki, ki so bili objavljeni v revijah s faktorjem vpliva (SNIP), ki po vrednosti faktorja 
vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, upoštevajo se znanstveni članki, objavljenih v 
revijah, vključenih v bazo Scopus (d), 

- znanstvene monografije, ki so bile izdane pri domači ali tuji založbi v državi članici EU ali OECD, 
če je znanstvena monografija v bazi SICRIS uvrščena v kategorijo 2A, 

- samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v znanstvenih monografijah, izdanih pri domači ali 
tuji založbi v državi članici EU ali OECD, če so le-ta v bazi SICRIS uvrščena v kategorijo 3A ali 3B. 

 
Objave morajo biti v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku, oziroma v slovenščini z daljšim 
povzetkom v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku, ki mora vsebovati najmanj 500 besed. 



 
Mentor ali somentorji pri takšni objavi ne smejo sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov 
publikacije. 
 
Kot ustrezno šteje tudi potrdilo revije SCI, SSCI ali AHCI o sprejetju članka v objavo ali o uvrstitvi na 
seznam čakajočih člankov za objavo z dodeljenim DOI.« 
 
 

III. Prehodni režim 
 
To navodilo velja za vse študente študijskega programa tretje stopnje »Pravo«, ki doktorske disertacije 
niso zagovarjali do 30. septembra 2021. 
 


