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NAVODILA ZA PRIPRAVO PRIJAVE 
na »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – 

študijsko leto 2022/2023« 

 

To so navodila za pripravo in oddajo formalno ustrezne prijave. Pravočasno oddana, pravilno označena 
in ustrezna prijava je osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu. 

Komisija za odpiranje prijav na univerzi bo odpirala le pravočasne in pravilno označene ovojnice. 
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene. 

Pred pripravo prijave OBVEZNO PREBERITE besedilo javnega razpisa, ki je dostopno na spletni strani 
javnega razpisa:  

https://moja.um.si/student/Strani/doktorska-sola-um.aspx   

 

 

1. Formalno ustrezna prijava 

1.1. Ustrezna prijava 

Ustrezna prijava na javni razpis vsebuje naslednje dokumente, in sicer: 

Zap. 
št. 

Priložiti k 
prijavi: 

Opis dokumenta 

1 

 

Obvezno 

 

Obrazec »Prijava na javni razpis« z obveznima prilogama: 

• Priloga 1 »Idejna zasnova doktorske disertacije«, ki mora biti potrjena 
s podpisom mentorja oz. predvidenega mentorja ALI številka in datum 
izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. 

 

• Priloga 2 »Potrdilo o povprečju ocen«, ki jo izpolni Referat za 
študentske in študijske zadeve fakultete, na kateri je prijavitelj zaključil 
predhodni študij.  

 

2 Obvezna 
dokazila v 
primeru, če 
prijavitelj 
uveljavlja 
točke po 
posameznih 
merilih za 
ocenjevanje 

• Dokazilo o prejetih univerzitetnih nagradah. 

• Dokazilo o objavljenem ali v objavo sprejetem izvirnem znanstvenem 
članku (1.01, 1.02, 1.03), samostojnem znanstvenem sestavku ali poglavju 
v monografski publikaciji  (1.16); patentu ali znanstveni monografiji (2.01); 
raziskovalnem ali dokumentarnem filmu, zvočni ali video publikaciji (2.18) 
ali patentu, s podatki o avtorstvu ali soavtorstvu, če objava ni vnesena v 
sistem COBISS. 

• Potrdilo odgovorne osebe članice ali institucije o dosedanjem sodelovanju 
pri znanstvenoraziskovalnem delu, iz katerega so razvidni ime in obdobje 
projekta, njihov vodja ter opis in vsebina raziskovalnega dela, ki ga je 
opravljal prijavitelj.  

Vsi obrazci so na voljo v .doc formatu. Obrazce izpolnite v skladu z navodili na obrazcih. Izbrano 
možnost označite s klikom na . 
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1.2.  Pravočasna in pravilno oddana prijava  

 

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do 
vključno 23. 9. 2022 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. 

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 
2022/2023« in na ovojnico obvezno napisati ime, priimek in polni naslov prijavitelja.  

Kot pravočasne se štejejo prijave, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede 
na vrsto prenosa pošiljke.  

Nepravočasne in nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo vsebovale obveznih 
dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 javnega razpisa, bodo s sklepom zavržene. 

 

Slika 1: Zgled pravilno opremljene ovojnice 

                 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pravilnost in točnost navedenih podatkov 

Prijavitelj s svojim podpisom na obrazcih, ki sestavljajo prijavo na javni razpis, jamči za resničnost in 
točnost v njej navedenih podatkov! 

Pravilnost in točnost podatkov, navedenih v prijavi, univerza lahko preverja tudi po zaključku izbirnega 
postopka. Če se ugotovi, da podatki v prijavi niso pravilni in točni ter bi naknadno ugotovljeni dejanski 
podatki, ki so veljali v času od oddaje prijave do podpisa aneksa k pogodbi o izobraževanju v postopku 
izbora prijav povzročili zavrženje ali zavrnitev prijave, lahko univerza oz. članica kadarkoli odstopi od 
podpisa aneksa k pogodbi o izobraževanju. 

 

Pošiljatelj: 

Ime in priimek 

Ulica 

Poštna številka, Kraj  

Država 
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