Pravila o organizaciji interdisciplinarnega
programa Humanistika in družboslovje

doktorskega

študijskega

Interdisciplinarni doktorski študij Humanistika in družboslovje se uredi s Pravili o organizaciji
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, s katerimi se
določi način in organiziranje izvedbe doktorskega študijskega programa s področji humanistike in
družboslovja.
1. Univerza objavi razpis za vpis v doktorski študijski program Humanistika in družboslovje. Razpis za
vpis mora biti v skladu s 122. in 123. členom Statuta Univerze v Ljubljani.
2. Študent posreduje svojo prijavo na naslov članice, kjer je zaposleni predlagani mentor oz. na
fakulteto, na kateri želi kandidat študirati in izbrati mentorja.
3. Študent lahko pred vpisom predlaga mentorja z znanstvenega področja, izbere mu ga področni
koordinator s posvetom Sveta Oddelka oz. katedre. Izbrani mentor in kandidat skupaj izbereta
predmete ter opredelita raziskovalni program dela. Ob vpisu študent predloži mentorjevo soglasje o
prevzemu mentorstva. Mentorji in mentorice so lahko vsi habilitirani učitelji na ustreznih področjih na
UL ali učitelji/-ce drugih univerz, ki jih potrdi UL, in izpolnjujejo pogoje za nosilca oz. izvajalca kot jih
določa interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistike in družboslovja.
4. Študent in fakulteta ob vpisu v 1. letnik doktorskega študija podpišeta pogodbo o izobraževanju.
5. Vpis in vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenega naslova izvede članica koordinatorica
znanstvenega področja. Na področjih, ki jih skupaj koordinirata dve ali več članic, vpis in vsi postopki
za pridobitev znanstvenega naslova potekajo na članici, na kateri je zaposlen ali z njo sodeluje izbrani
mentor.
6. Članica v celoti organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa s svojega področja, t.j.:
 vodi evidence v zvezi s študijem in študenti,
 organizira in skrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri svojih predmetih
(izvajalci, prostor, urniki, obveščanje izvajalcev in študentov idr.),
 v sodelovanju z mentorjem organizira in dogovori izvedbo študijskih obveznosti pri predmetih,
ki jih izvajajo druge fakultete (izbirni predmeti).
 za vsakega študenta se sklene pisni dogovor, s katerim se določi, katere obveznosti
(predmete) bo študent opravil na drugi fakulteti in kdaj jih bo opravil (časovna uskladitev
obveznosti),
 ovrednoti obveznosti (štev. kreditnih točk) ter stroške povezane z izvajanjem programa na
drugi fakulteti,
 imenuje koordinatorja področja oz. so-koordinatorja na skupnih področjih.
7. Postopek za prijavo teme doktorske disertacije vodi Senat članice, kjer je kandidat vpisan. Temo
doktorske disertacije potrdi Senat Univerze v Ljubljani.
8. Na predlog članice, kjer je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, opravi rektor/-ica
promocijo za doktorja znanosti (174. člen Statuta).
9. Organi in odločanje

Programski svet:
Programski svet koordinira in predlaga senatoma članic sklepe na področju skupnega doktorskega
študija.
Programski svet je posvetovalno telo senata FF in senata FDV. Programski svet sestavljajo 4
predstavniki FF in 4 predstavniki FDV ter prodekana FF in FDV. Na seje Programskega sveta so
vabljeni tudi koordinatorji področij doktorskega študija.

Koordinator področja skrbi za:






redno izvajanje študijskega procesa,
koordinacijo dela z mentorji in predavatelji,
pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem procesu,
izpopolnjevanje in posodabljanje študijskih programov, tako da daje predloge senatu matične
fakultete,
letno poroča o izvajanju študijskega programa.

12. Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do roka, določenega v razpisu, osebno ali po pošti oddati
prijavo za vpis v prvi letnik bolonjskega interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Humanistika in družboslovje s pripisom za HUMANISTIKO IN DRUŽBOSLOVJE.
-

za področja, ki jih koordinira Filozofska Fakulteta na naslov: Filozofska Fakulteta, Referat za
doktorski študij (3. Stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana;

-

za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede na naslov: Fakulteta za družbene
vede, Referat za podiplomski študij, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana;

-

za področja, ki jih skupaj koordinirata Filozofska Fakulteta in Fakulteta za družbene vede na
naslov članice, kjer je zaposlen predlagani mentor oz. na fakulteto, na kateri želi kandidat
študirati in izbrati mentorja;

-

za področje Religiologija, ki ga koordinirajo Filozofska Fakulteta, Fakulteta za družbene vede in
Teološka fakulteta, na naslov članice, kjer je zaposleni predlagani mentor oz. na fakulteto, na
kateri želi kandidat študirati in izbrati mentorja.

-

za področji Glasbena pedagogika ter Kompozicija in glasbena teorija, ki ju koordinira
Akademija za glasbo, na naslov: Akademija za glasbo, Referat za doktorski študij, Stari trg 34,
1000 Ljubljana;

-

za področje Študiji scenskih umetnosti, ki ga koordinira Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo, na naslov: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Referat za študijske in
študentske zadeve, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana;

-

za področje Socialno delo, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo, na naslov: Fakulteta za
socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana.

Naslovi sodelujočih članic UL:
-

Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Fakulteta za družbene vede UL, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Akademija za glasbo UL, Stari trg 34, 1000 Ljubljana
Teološka fakulteta UL, Poljanska 4, 1000 Ljubljana
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana
Fakulteta za socialno delo UL, Topniška 31, 1000 Ljubljana

Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra na članici koordinatorici znanstvenega področja.

Kontaktni osebi za posredovanje podrobnejših podatkov o študijskem programu:
Ana Ravnik (FF):

ana.ravnik@ff.uni-lj.si ; tel.: + 386 1 241 10 50

Meta Gnidovec (FDV): meta.gnidovec@fdv.uni-lj.si ; tel.: + 386 1 580 51 27

