Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), Uredbe o sofinanciranju
doktorskega študija (Ur. l. RS št. 50/16), Javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega
študija – generacija 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 53/16, drugega odstavka 48.
člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) z dne 20.4.2015
(UPB4) ter na podlagi Sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o dodelitvi
sredstev št. 4300-135/2016/77 z dne 11.10.2016, je Senat FUDŠ na 16. korespondenčni seji
dne 24.12.2016 sprejel

Pravilnik o načinu dodelitve sredstev za sofinanciranje doktorskih študentov –
generacija 2016

I.

Splošne določbe
1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter ureja postopek dodelitve sredstev za
sofinanciranje doktorskih študentov na Fakulteti za uporabne družbene študije (v
nadaljevanju: fakulteta), ki jih je fakulteta pridobila na podlagi uspešne prijave na Javni razpis
za sofinanciranje doktorskega študija - generacija 2016, objavljen v Uradnem listu RS, št.
53/16 (v nadaljevanju: JR).
Pravilnik ureja tudi postopek reševanja ugovorov zoper odločbe dekana o zavrnjenih vlogah
ter določa obveznosti študentov, izbranih v sofinanciranje.
Za vprašanja glede postopka, ki jih ta pravilnik ne ureja, se smiselno uporablja zakon, ki
ureja splošni upravni postopek.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Za odločanje o izboru študentov, sprejetih v sofinanciranje in njihovih ugovorih je stvarno
pristojna fakulteta.
O izboru in ugovorih odloča dekan, po izvedenem ugotovitvenem in dokaznem postopku,
opredeljenim s tem pravilnikom.

II.

Odločanje o izboru študentov, sprejetih v sofinanciranje
3. člen

Postopek razvrstitve študentov na prednostni seznam za sofinanciranje vodi posebna
Komisija za izbor študentov v sofinanciranje (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Senat
fakultete.
4. člen
Komisija ima štiri člane, ki jih imenuje Senat fakultete.
Člani komisije na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika. Za opravljanje nalog v času
njegove odsotnosti predsednik pooblasti kateregakoli člana komisije.
5. člen
Komisija preverja izpolnjevanje pogojev, določenih z JR, izvede ocenjevanje in razvrstitev
študentov po pogojih in merilih za izbor, določenih s tem pravilnikom ter pripravi predlog liste
izbranih in neizbranih študentov, ki ga predloži dekanu fakultete.
Komisija odloča v okviru svojih pooblastil z večino glasov navzočih članov.
6. člen
Komisija pripravi prednostni seznam študentov, sprejetih v sofinanciranje na podlagi
naslednjih pogojev in meril:
 študent je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik v študijskem letu, za katerega je študijski
program izbran za sofinanciranje po JR
 študent iz javnih sredstev še ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih
za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali je doktorski študij končal ali ne
 študent nima sofinanciranega doktorskega študija iz drugih javnih sredstev (npr.:
mladi raziskovalci,…)
 študent še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po
doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
 študent ima izbranega mentorja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je raziskovalec z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent in ima v
zadnjih petih letih do objave JR znanstvene objave, ki se v skladu z
metodologijo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za
izbor prejemnikov proračunskih sredstev, ki izvajajo raziskovalno dejavnost,
uvrščajo v kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A1/2 in
- je vključen v najmanj eno raziskovalno skupino, raziskovalni program ali
raziskovalno razvojni projekt s področja doktorskega študija.
En mentor ima lahko v posameznem študijskem letu največ dva študenta, ki
se jima sofinancira doktorski študij po tem pravilniku.
V primeru, da pogoje izpolnjuje več študentov, kot je razpoložljivih sredstev, se študentje
izberejo po naslednjih prednostnih merilih po vrstnem redu kot sledi:
 študent je prvič vpisan v 1. letnik doktorskega študijskega programa Sociologija v
študijskem letu 2016/2017
 povprečna ocena na zadnjem zaključenem študiju in sicer izračunana na način, kot
ga določa šesti odstavek 4. člena Pravilnika o doktorskem študiju z dne 28.5.2015.
Vzporedni študij se ne sofinancira.

7. člen
Pogoji, ki jih mora študent, sprejet v sofinanciranje izpolnjevati vse do zaključka študija, so
sledeči:
1. v času študija redno napredovati v višje letnike doktorskega študija. Izjema so razlogi
zaradi podaljšanja statusa študenta v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vendar
največ enkrat za 12 mesecev.
2. v času uradnega trajanja doktorskega študija, v skladu z akreditiranim študijskim
programom uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo oziroma pridobiti naslov
doktor/doktorica znanosti ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij,
objaviti ali imeti v objavo sprejet:
- znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03) ali
- znanstveno monografsko publikacijo (Cobiss tip 1.16, 2.01, 2.18) ali
- patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.
Če študent pogoja iz druge točke prejšnjega odstavka ne izpolni, mora najpozneje v 24
mesecih po koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno
zagovarjati doktorsko disertacijo in pridobiti naslov doktor/doktorica znanosti.
Redni vpis v višji letnik bo fakulteta preverjala najkasneje 2. novembra tekočega študijskega
leta.
Izbrani študent mora, poleg rednega napredovanja v vse letnike študija doseči vsaj enega od
rezultatov za realizacijo pogodbe o sofinanciranju (objaviti ali imeti v objavo sprejet
znanstveni članek ali znanstveno monografsko publikacijo, ali patent, sprejet v postopek na
mednarodni ravni ali uspešno zagovarjati doktorsko disertacijo oziroma pridobiti znanstveni
naslov doktor/doktorica znanosti), določenih v prvem in drugem odstavku tega člena, v roku,
določenem v pogodbi o sofinanciranju.
Rok za dosego rezultata in predložitev dokazil o uspešni realizaciji pogodbe je določen v
pogodbi o sofinanciranju doktorskega študija. Študent mora po doseženem rezultatu fakulteti
poslati poročilo, podpisano s strani mentorja.
Če študent v roku ne bo izpolnil obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena
(dosegel vsaj enega od rezultatov), bo moral fakulteti vrniti sredstva za sofinanciranje študija
v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Pravice in obveznosti študenta, ki je sprejet v sofinanciranje se podrobneje opredelijo s
pogodbo o sofinanciranju.
8. člen
O izboru in dodelitvi sredstev za sofinanciranje s sklepom odloči dekan in sicer v roku 8 dni
od prejema predloga komisije.
Izbrane študente se hkrati z vročitvijo sklepa o izboru pozove k podpisu pogodbe o
sofinanciranju.
III.

Odločanje o ugovoru zoper sklep o izboru

9. člen
Zoper sklep o izboru in dodelitvi sredstev lahko študent pri fakulteti vloži pisni ugovor v roku
treh (3) dni od vročitve sklepa.
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji iz JR in postavljena merila za izbor iz tega pravilnika.
Vlagatelj ugovora mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
ugovor vložen in dokazila o svojih navedbah.
Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi študenti.
10. člen
Fakulteta po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost ugovora in sicer ali je vložen
pravočasno, ali ga je vložila upravičena oseba in ali je vložen iz dovoljenih razlogov.
Nepravočasen ugovor, ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba in ugovor, ki je vložen iz
nedovoljenega razloga se s sklepom zavrže.
V zvezi z ugovorom, ki je bil pravočasen in ga je vložila upravičena oseba iz dovoljenih
razlogov, fakulteta pregleda vso dokumentacijo študenta, ki je vložil ugovor, ter preveri
pravilnost navedb v ugovoru, zlasti dejstva, od katerih je odvisno ocenjevanje in razvrstitev
izbranih študentov.
11. člen
O ugovoru v 10 delovnih dneh od prejema s sklepom odloči dekan.
12. člen
Zoper sklep o utemeljenosti ugovora se lahko v 30 dneh od vročitve sklepa vloži tožba v
upravnem sporu.
13. člen
Ta pravilnik se prvi delovni dan po sprejemu na Senatu objavi na spletni strani fakultete.
Pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani fakultete.

izr. prof. dr. Mateja Rek
dekanja

