
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IME IN PRIIMEK:__________________________________________________________ 

Epošta:______________________________________Telefon:________________________ 

Izjavljam, da lahko NTF osebne podatke s tega obrazca uporablja za opravila, postopke, poročila in evidence, povezane s 
študijem na NTF. 

 

 

Doktorski štud. program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE 

Področje študija (označite):  

□ TEKSTILSTVO  

□ GRAFIKA 

□ TEKSTILNO OBLIKOVANJE  

 

PREDVIDENA TEMA DOKTORSKE DISERTACIJE (*obvezna priloga: kratka idejna 
zasnova doktorske disertacije) 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

IZBOR PREDMETOV – navedite točna imena predmetov!  
 
Kandidat skupaj s predvidenim mentorjem in skrbnikom programa izbere, skladno s 
shemo študija, predmete iz nabora temeljnih (20 ECTS) in izbirnih (25 ECTS) predmetov. 
Za zagotovitev področja študija je potreben izbor najmanj 20 ECTS iz področnih 
predmetov, od tega najmanj 10 ECTS iz temeljnega področnega predmeta in 10 ECTS iz 
izbirnih področnih predmetov.  

  



1. LETNIK  
Kandidat/ka izbere učne enote v obsegu 55 ECTS:  

 
1. Temeljni predmet 1:……………………………………………………………… 
          Nosilec:…..……………………………………………………………….…   10 ECTS 

 
2. Temeljni predmet 2: ……………………………………………………………………. 

          Nosilec: ….…………………………………..…………………….…………  10 ECTS 

 
3. Izbirni predmet 1: ………………………………………………………………………. 

          Nosilec: …..……………………………………………..…..…….. 10 ECTS ali 5 ECTS 
Študenti, ki so zaključili Oblikovanje tekstilij in oblačil ali študij drugih umetniških področij, 
morajo tu obvezno izbrati predmet Uvod v znanstveno raziskovalno delo, ki se izvaja na UL, 
Fakulteta za arhitekturo. 

 
4. Izbirni predmet 2 (le v primeru, če izbirni predmet 1 obsega 5 ECTS): 
    ……………………….………………………………………………………..……….. 

          Nosilec: …..……………………………………………...…………………….. 5 ECTS 

 
5. Individualno raziskovalno delo                                                                             30 ECTS 

 
 

2. LETNIK 
Kandidat/ka izbere učne enote v obsegu 15 ECTS (izbor predmetov je OKVIREN, dokončni 
izbor je ob vpisu v 2. letnik): 

 
6. Izbirni predmet 3:………………………………………………………………………. 
    Nosilec:…..……………………………………………….……….. 10 ECTS ali 5 ECTS 

 
7. Izbirni predmet 4 (le v primeru, če izbirni predmet 3 obsega 5 ECTS): 
    …………………………………………………………………………………………. 
    Nosilec: …..……………………………………………..………….…………... 5 ECTS 

 
8. Izbirni predmet 5:………………………………………………………………………. 
    Nosilec:…..……………………………………………..……………….……… 5 ECTS 

 
9. Predstavitev teme doktorske disertacije                                                                  5 ECTS 

      
   10. Individualno raziskovalno delo                                                                             40 ECTS 

 
 

3. LETNIK 
 
11. Individualno raziskovalno delo                                                                            50 ECTS 

 
12. Predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom                                   5 ECTS 

 
13. Izdelava doktorske disertacije in javni zagovor                                                     5 ECTS 

 



Predmetnik doktorskega študenta je ustrezen in skladen s shemo študija ter predvideno 
temo doktorske disertacije. Kandidat se z izbranim predmetnikom strinja. 

Podpis kandidata: ….…………….…….….………….. 

     Podpis predvidenega mentorja: ……………………... 

     Podpis skrbnika programa:…………………………… 

V Ljubljani, dne………………… . 
 

SOGLASJE O PREVZEMU MENTORSTVA 
 

Spodaj podpisani/-a __________________________________________________________, 
             (ime in priimek, naziv, fakulteta ) 

 

sem pripravljen prevzeti mentorstvo kandidatu/-ki ___________________________________. 

 

Datum: ______________  Podpis predvidenega mentorja/-ice:_________________ 

 

 
 

SOGLASJE O PREVZEMU SOMENTORSTVA 
 

Spodaj podpisani/-a __________________________________________________________, 
             (ime in priimek, naziv, fakulteta ) 

 

sem pripravljen prevzeti somentorstvo kandidatu/-ki 
___________________________________. 

 

Datum: ______________  Podpis predvidenega mentorja/-ice:_________________ 

 
 

 

 
IZJAVA RAZISKOVALCA/DOKTORSKEGA ŠTUDENTA O ZAVEZI K 
URESNIČEVANJU ETIČNIH NAČEL UL  

 
Podpisani/-a _____________________________________, roj. _______________________ 
 
v__________________stanujoč(a) _______________________________________________ 
 
doktorski študent/-ka, 

I Z J A V L J A M 
da sem seznanjen in da se zavezujem pri svojem raziskovalnem delu spoštovati etična načela 
Etičnega kodeksa UL, Etičnega kodeksa za raziskovalce UL ter druga etična načela 
raziskovalnega področja, na katerem bom deloval. 
 
 
Datum:__________________                 Podpis doktorskega študenta/-ke:________________ 

 


