VPRAŠALNIK ZA OCENJEVANJE PREDLOGA DOKTORSKE NALOGE
Naslov predlagane naloge:
Predlagatelj:

Mentor:

Ocenjevalci:
Vprašalnik je namenjen zlasti predlagateljem doktorske naloge, da so pozorni na elemente za oceno naloge, ki jih bodo ovrednotili
ocenjevalci doktorske naloge. Slednje zato prosimo, da označijo spodaj navedene elemente. Če ocenjevalec / ocenjevalka meni, da je
predlagatelj zadovoljivo predstavil posamezni element, naj ga označi se primeren/a, sicer pa s pomanjkljiv/a in še ustrezno
pomanjkljivost (lahko tudi dopiše). Prosimo, da podpisan vprašalnik priložite oceni predloga naloge.

1. Naslov
o Primeren
o Pomanjkljiv
a. Predolg
b. Premalo natančen
c. Jezikovno neprimeren
d. Drugo

6. Izbira metod
○ Primerna
○ Pomanjkljiva
a. Ni veljavna
b. Ni skladna s hipotezo
c. Izbrane metode premalo natančne
d. Drugo

2. Izvleček
○ Primeren
○ Pomanjkljiv
a. Ne povzema predloga
b. Ni strukturiran
c. Ni jasno napisan
d. Ni jedrnat
e. Drugo

7. Zasnova raziskave in opis metod
○ Primerna
○ Pomanjkljiva
a. Pomanjkljiv opis populacije, živali ali materialov
b. Neustrezni opis protokolov
c. Neustrezni časovni razpored
d. Neustrezna analiza podatkov
i. Neustrezna izbira predstavljenih podatkov
ii. Neustrezni način podajanja rezultatov
iii. Primerjava neustreznih meritev
iv.
Neprimerna izbira statističnih testov
e. Drugo

3. Predstavitev znanstvenega problema
○ Ustrezna
○ Neustrezna
a. Odvečno prikazovanje dosedanjega
b. Nesistematično podajanje
c. Neznano preslabo razmejeno od znanega
d. Drugo
4. Hipoteza ali znanstveno vprašanje
○ Primerna
○ Neustrezna
a. Ni eksplicitno navedena
b. Omejena na opis izmerjenih podatkov
c. Preveliko število deskriptivnih hipotez
d. Drugo
5. Utemeljitev hipoteze
○ Primerna
○ Pomanjkljiva
a. Ni utemeljitve
b. Predlagano hipotezo so že potrdili drugi
c. Hipoteza se ne opira na dosedanje znanje
d. Nasprotni argumenti prevladajo
e. Drugo
Podpisi ocenjevalcev:

...........

8. Pričakovani rezultati
○ Ustrezni
○ Pomanjkljivo opredeljeni
a. Ne dajejo odgovora na znanstveno vprašanje
b. Niso skladni s predlagano metodo
c. Drugo
9. Usklajenost poglavij
○ Primerna
○ Pomanjkljiva
a. Rezultati brez opisanih metod
b. Opisane metode brez rezultatov
c. Drugo
10. Citiranje literature
○ Ustrezno
○ Pomanjkljivo
a. Neenotno citiranje
b. Odvečno citiranje
c. Ni navedenih citatov
d. Drugo
...........

.... .......

