Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in
spremembe), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS št. 50/16), Javnega razpisa za
sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016, objavljenega na strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), dne 5. 8. 2016, in Sklepa MIZŠ o dodelitvi
sredstev, z dne 11. 10. 2016, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije objavlja:
Javni razpis
za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija po javnoveljavnem doktorskem
študijskem programu Management znanja doktorskim študentom Mednarodne fakultete za družbene in
poslovne študije (v nadaljevanju MFDPŠ) – generacija 2016.
2. Pogoji sofinanciranja doktorskega študija
Študent, ki se mu sofinancira študij po tem javnem razpisu, mora:
 v času študija ne glede na začetek sofinanciranja redno napredovati v višji letnik doktorskega
študija, za katerega je od visokošolskega zavoda pridobil sofinanciranje po tem javnem razpisu;
izjema so razlogi zaradi podaljšanja statusa študenta, kot jih določa zakon, ki ureja visoko
šolstvo, vendar največ za 12 mesecev;
 v času trajanja doktorskega študija uspešno opraviti zagovor doktorske disertacije, oziroma
pridobiti naslov doktor znanosti, ali v okviru raziskovalnega dela, vezanega na doktorski študij,
pripraviti:
1. znanstveni članek (COBISS tip 1.01, 1.02, 1.03), ki bo sprejet v objavo oziroma
objavljen, ali
2. znanstveno monografsko publikacijo (COBISS tip 1.16, 2.01, 2.18), ki bo sprejeta v
objavo oziroma objavljena, ali
3. patent, sprejet v postopek na mednarodni ravni.
Če študent pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka ne izpolni, mora najpozneje v 24 mesecih po
koncu zadnjega semestra doktorskega študija brez sofinanciranja uspešno opraviti zagovor doktorske
naloge, oziroma pridobiti naslov doktor znanosti.
V kolikor študent ne bo izpolnil pogojev iz prejšnjih odstavkov, bo izplačano šolnino v celoti vračal.
Način vračila bo podrobneje opredeljen v pogodbi.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge
Sofinanciranje šolnine se lahko odobri študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 so v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, ki ga je MIZŠ izbral za
sofinanciranje po javnem razpisu,
 še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih
študijskih programih,
 iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev
doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne,
 predlagajo mentorja, ki je upravičen do sofinanciranja (glej preglednico spodaj),
 predlagani mentor ima ustrezne reference (glej stolpec Reference v spodnji preglednici),
vsebinsko skladne s kandidatovo idejno zasnovo doktorske disertacije (glej stolpec
Raziskovalno področje v spodnji preglednici).
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Morebitni mentorji doktorskim študentom
Ime
Priimek
Reference

Janez

Šušteršič

Nada

Trunk Širca

Valerij

Dermol

Srečko

Natek

Špelca

Mežnar

Kristijan

Breznik

Andrej

Koren

Eva

Klemenčič

Tina

Vukasović

Drago

Dubrovski

Raziskovalno področje Upravičenost
(klasifikacija ARRS)
za
sofinanciranje

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?la 5.02.01 - Družboslovne
vede / Ekonomija / Eko
ng=slv&id=7833
nomske vede
5.06.01 - Družboslovne
vede / Politične
vede / Politologija
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 5.04.00 - Družboslovne
g=slv&id=14609
vede / Upravne in
organizacijske vede
5.01.00 - Družboslovne
vede / Vzgoja in
izobraževanje
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 7.02.00 g=slv&id=32471
Interdisciplinarne
raziskave / Interdiscipli
narne raziskave
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 2.07.00 - Tehniške
g=slv&id=17365
vede / Računalništvo in
informatika
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 5.05.00 - Družboslovne
g=slv&id=12316
vede / Pravo
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 1.01.06 - Naravoslovnog=slv&id=33284
matematične
vede / Matematika / Ver
jetnostni račun in
statistika
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?la 5.01.01 - Družboslovne
ng=slv&id=16339
vede / Vzgoja in
izobraževanje / Pedagog
ika
5.04.03 - Družboslovne
vede / Upravne in
organizacijske
vede / Management
http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?l 5.01.00 - Družboslovne
vede / Vzgoja in
ang=slv&id=20099
izobraževanje
5.03.00 - Družboslovne
vede / Sociologija
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 5.02.01 - Družboslovne
g=slv&id=17931
vede / Ekonomija / Eko
nomske vede
7.02.00 Interdisciplinarne
raziskave / Interdiscipli
narne raziskave
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lan 5.02.02 - Družboslovne
g=slv&id=8382
vede / Ekonomija / Posl
ovne vede
5.02.01 - Družboslovne
vede / Ekonomija / Eko
nomske vede
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DA

DA

DA

DA
DA

NE

NE

NE

NE

Morebitni mentorji doktorskim študentom
Ime
Priimek
Reference

Raziskovalno področje Upravičenost
(klasifikacija ARRS)
za
sofinanciranje

Majda

Kokotec
Novak

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?la
ng=slv&id=6617

Jana

Goriup

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?la
ng=slv&id=7952

Lidija

Breznik

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?la
ng=slv&id=36253

Dušan

Lesjak

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?la
ng=slv&id=5706

5.02.02 - Družboslovne
vede / Ekonomija / Posl
ovne vede
5.03.00 - Družboslovne
vede / Sociologija
3.08.00 - Medicinske
vede / Javno zdravstvo
(varstvo pri delu)
5.02.00 - Družboslovne
vede / Ekonomija
7.02.00 Interdisciplinarne
raziskave / Interdiscipli
narne raziskave
5.04.00 Družboslovne
vede / Upravne in
organizacijske vede
2.07.00 - Tehniške
vede / Računalništvo in
informatika

NE

NE

NE

NE

4. Merila za izbiro kandidatov
MFDPŠ bo kandidate izbrala glede na:
 Skladnost idejne zasnove disertacije z raziskovalnim področjem in referencami predlaganega
mentorja.
 Soglasje predlaganega mentorja.
Za vodenje postopka je pristojna Komisija za doktorski študij na MFDPŠ. Slednja preveri in oceni vloge
po zgoraj zapisanih pogojih in merilih.
Z izbranimi študenti bo MFDPŠ sklenila pogodbe o sofinanciranju. Če študent pogodbe ne podpiše v
opredeljenem roku, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo iz proračuna Republike Slovenije MFDPŠ
sofinanciralo doktorski študij v znesku največ do 21.111,11 EUR za leto 2016, do 23.925,93 RS za leto
2017, do 22.518,52 EUR za leto 2018.
Sofinanciranje se izbranemu kandidatu odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike
do konca doktorskega študija a ne več kot za 3 leta šteto od 1. 10. 2016. V primeru sprememb v
proračunih ministrstva za posamezno proračunsko leto, ki neposredno vpliva na sofinanciranje
doktorskega študija, bo MFDPŠ sklenila anekse k pogodbam s študenti.
Sofinanciranje po tem razpisu obsega šolnino za 1., 2. in 3. letnik doktorskega študija in največ do 4.000
EUR za posamezni letnik. Podrobnosti sofinanciranja bodo opredeljene v pogodbi med MFDPŠ in
študentom.
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6.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo obrazca Vloga na Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016 je
četrtek, 10. novembra 2016, do 12. ure (CET), po elektronski pošti na naslov referat@mfdps.si ali
study@issbs.si.
7. Obveščanje o izboru
Obveščanje kandidatov o izboru bo predvidoma izvedeno do 15. decembra 2016.

Priloga:
 Obrazec: Vloga na Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016
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