
 

  
 

 

PREDLOG ZA MENTORJA PRI DOKTORATU 

 

(Obrazec je pripravljen na osnovi 4. in 10. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM, ki ga je na podlagi 
2. točke 253. člena in 355. člena Statuta UM - Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019, 14/2020, 
170/20 sprejel Senat UM na svoji 32. redni seji dne 17. 4. 2018.) 

 

1. Predlagani mentor[1]:  
  
Ime in priimek: ______________________________________________________________________ 

Znanstveni naslov: ___________________________________________________________________ 

Datum zadnje izvolitve: _______________________________________________________________ 

Področje izvolitve: ___________________________________________________________________ 

 

2. Predlagana tema in kandidat: 
  

Naslov teme: _______________________________________________________________________ 

Ime in priimek kandidata: _____________________________________________________________ 

Znanstveni oz. strokovni naslov: ________________________________________________________ 

Znanstveno področje, s katerega naj bi kandidat doktoriral: __________________________________ 

 

 
3.  Trenutna mentorstva doktorandom[2]: 
 
 Število trenutnih mentorstev doktorandom: _____________________________________________ 

 
 
4.  Dokončana mentorstva doktorandom: 
 

 Število dokončanih mentorstev doktorandom: ___________________________________________ 
 

 
 

 
 1 V skladu z 2. členom  Pravilnika o doktorskem študiju na UM vse določbe, ki se nanašajo na mentorja, smiselno veljajo tudi za somentorja, 

razen omejitve glede skupnega števila mentorstev ter pogoja zaposlitve oz. pogodbenega razmerja na UM, zato tudi somentor izpolni ta obrazec 
in priloži vsa zahtevana dokazila. 

 2 V skladu z 10. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM je posameznik lahko hkrati mentor največ 5 študentom za pridobitev 
doktorata znanosti. 



5. Izjava: 
 
Podpisani skladno z določili Pravilnika o doktorskem študiju izjavljam, da izpolnjujem minimalne kriterije 
znanstvene aktivnosti ter da s kandidatom/-ko nisem: 

 
• v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena,  
• v zakonski zvezi ali izvenzakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska 

zveza prenehala, in ne živim oz. nisem živel/-a v izvenzakonski skupnosti, in da 
• nisem njegov/njen skrbnik/-ca, posvojitelj/-ica, posvojenec/-enka ali rejnik/-ica, 
• kakorkoli drugače povezan/-a, zaradi česar bi lahko prišlo do nasprotja interesov.  

 
 
 
 
Kraj in datum: ___________________________  Podpis: _____________________________ 
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