
NAVODILA ZA PRIPRAVO DISPOZICIJE DOKTORSKE DISERTACIJE NA UNIVERZI V MARIBORU 

 

 

I.  

Kandidat za pridobitev doktorata znanosti prijavi temo doktorske disertacije v skladu s Pravilnikom o 
postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM št: A7/ 2008 – 41 AG, pri čemer je 
dispozicija doktorske disertacije obvezna priloga prijave. 

 

II.  

Dispozicija doktorske disertacije poleg predloga naslova teme doktorske disertacije zajema:  

1. Opredelitev problema. 

V opredelitvi problema se navede kratek, splošno razumljiv uvod v področje 
znanstvenoraziskovalnega  dela, trenutno stanje znanja oz. raziskav (t.i. state-of-the-
art) na znanstvenoraziskovalnem področju neposredno povezanim s predlagano temo 
(obvezno s sklici na vso relevantno znanstvenoraziskovalno literaturo).  

2. Cilje doktorske disertacije. 

2.1 Tezo doktorske disertacije. 

2.2 Pričakovane izvirne znanstvene prispevke. 

3. Predpostavke in morebitne omejitve. 

4. Predvidene metode raziskovanja. 

5. Predvidena poglavja in podpoglavja. 

Pod ali nad navedeno strukturo naj bo zapisano, katera poglavja  (podpoglavja) bodo 
podala nova znanstvenoraziskovalna dognanja kandidata. 

6. Osnovno literaturo. 

 Na vse tukaj navedene vire se je treba sklicevati v prejšnjih poglavjih dispozicije.  

7. Analizo izvirnosti teme 

7.1 Utemeljitev izvirnosti teme 

7.2 Informacija o opravljenih poizvedbah (v bazah doktorskih disertacij, bazah patentov ter 
ustreznih primarnih in sekundarnih bazah znanstvenih objav), 

Poizvedbe v bazi WoS so obvezne. 

 

III.  

Dodatna priporočila: 

1. Naslov doktorske disertacije naj natančno odraža dejansko vsebino dela, je kratek, brez 
okrajšav ter terminološko in pravopisno ustrezen. 

2. Predvsem točke 2, 3, 4 in 5 naj bodo zapisane strnjeno, kratko in jedrnato.  
3. Iz dispozicije mora izhajati odgovor na vprašanje, ali predložena tema in vprašanja, ki jih 

kandidat namerava obravnavati v disertaciji, kandidatu daje dovolj možnosti za samostojen in 
izviren prispevek doktorske disertacije k razvoju ustreznega znanstveno raziskovalnega 
področja na svetovnem nivoju. 



4. Dispozicija doktorske disertacije mora biti zapisana jezikovno ustrezno. 
5. Priporočen obseg dispozicije je do 20 strani od 1. do vključno 5. poglavja. 
6. Če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo, mora študent za izvedbo raziskave v 

okviru izdelave doktorske disertacije, pridobiti soglasje ustrezne komisije, pristojne za etiko. 

 

IV.  

Ta navodila se začnejo uporabljati od 1. 10. 2016 naprej. 

Vloge za potrditev teme doktorske disertacije, ki bodo vključevale dispozicije, potrjene na senatih 
članic od 1. 10. 2016 naprej, v katerih ne bodo upoštevana ta navodila, bodo članicam vrnjene v 
dopolnitev. 

 

 

Prof. dr. Nataša Vaupotič, 
prorektorica 

 

Predlog z dne 2.6.2016 


