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IZJAVA PREDVIDENEGA (SO)MENTORJA/(SO)MENTORICE 
 

Spodaj podpisani/-a ________________________________________________________, 
             (ime in priimek ter naziv) 
  
sem pripravljen prevzeti mentorstvo/somentorstvo (obkrožite) 
kandidatu/kandidatki______________________________, 
        (ime in priimek  
 
ki se je prijavil/-a na razpis za vpis na Interdisciplinarni doktorski študijski program 
HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE,  
 
področje___________________________________________, v študijskem letu 2021/2022.  

(navedba področja) 
 
Pogoji za mentorja in somentorja: 
 
Mentor ali somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelji UL, z nazivom docent, izredni profesor in redni 
profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik 
in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s širšega področja teme doktorske disertacije.  
 
Mentor ali somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s 
širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v doktorskem študijskem programu, ki ga izvaja ali soizvaja 
Filozofska fakulteta, ali je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali Filozofska fakulteta sklenjen sporazum oz. 
pogodbo o sodelovanju.  
 
Poleg osnovnih kriterijev je minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja/somentorja, skladno s 
sklepom Senata UL, št. 031-10/2018 z dne 9. 1. 2019, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati 
doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A ½. Skladno s sklepom Senata UL, št. 031-4/2020 z dne 24. 
3. 2020, velja, da se v primeru daljše, najmanj 6 mesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem 
študiju (npr.: bolezen, materinski, očetovski dopust...), upoštevajo Z točke po SICRIS in točke pri kazalcu pomembnih 
dosežkov A ½, dosežene v enoletnem podaljšanem roku oziroma večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta. 
 
V primeru umetniških raziskav mora biti mentor/somentor izvoljen v naziv visokošolskega učitelja s področja 
umetnosti v skladu s habilitacijskimi merili (2. odstavek 40. člena habilitacijskih meril); v tem primeru se imenuje 
mentorska skupina, v kateri obvezno sodeluje tudi mentor oz. somentor z znanstvenoraziskovalnega področja, ki 
izpolnjuje minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti. 
 
Oseba je lahko mentor največ šestim študentom, ki so vpisani v katerikoli doktorski študijski program in od njihovega 
zadnje vpisa v letnik oziroma dodatno leto ni minilo več kot dve leti. V to število ne štejejo študenti, ki so oddali 
disertacijo v ocenjevanje. Ta omejitev velja tudi za somentorja.  

 
 
 
Datum: ______________   Podpis predvidenega (so)mentorja/(so)mentorice: 
             
        

____________________________ 


