UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KINEZIOLOGIJA IZJAVA
MENTORJA/SOMENTORJA

Spodaj podpisani/-a _________________________________________________________________,
(ime in priimek ter naziv) sem pripravljen prevzeti mentorstvo kandidatu/-ki
_______________________________________________________________________________, ki
se je prijavil/-a na razpis za vpis na doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA v študijskem letu
2020/2021.

Pogoji za mentorja: Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj z nazivom docent,
izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni
sodelavec ali znanstveni svetnik, ki izkazuje raziskovalno dejavnost na področjih doktorskega študija.
Raziskovalna dejavnost mora biti izkazana z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske
disertacije. Mentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove, če sodeluje v študijskem
programu, ali ustanovi (domači ali tuji), s katero ima UL FŠ sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o
sodelovanju. Somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo ali priznan raziskovalec iz drugih
ustanov. Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, da
v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS-u in se
uvršča v kazalec pomembnih dosežkov v kvantitativno oceno A1/2 več kot 0 točk.
Mentor lahko sprejme največ šest študentov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno
napredujejo. V to število ne štejejo študenti, 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. Za somentorje omejitev števila doktorandov ne velja.
Obveznosti mentorja/somentorja:
• spremlja raziskovalno delo študenta v času priprave idejne zasnove raziskovalnega dela, dispozicije
doktorske disertacije in doktorske disertacije in sodeluje pri delu Komisije za spremljanje doktorskega
študenta v vseh fazah postopka, razen pri ocenjevanju;
• daje študentu navodila in sodeluje pri določanju vsebine, načina in standardov dela na doktorski
disertaciji, načrtovanju raziskovanja, opozarja na že znana dejstva na področju raziskovanja;
• uvaja študenta v ožjo in širšo raziskovalno skupnost, v kateri sodeluje (vabila na sestanke, konference
doma in v tujini ...);
• mora biti dostopen študentu za redne konzultacije po medsebojnem dogovoru;
• sodeluje na predstavitvi dispozicije doktorske disertacije, predstavitvi rezultatov doktorske disertacije in
zagovoru doktorske disertacije;
• zagotovi vključitev študenta v raziskovalno delo;
• z lastnim delovanjem daje zgled za etično raziskovalno delo.

Datum: ______________ Podpis mentorja/somentorja:

