(Splošni podatki, člani komisije dobijo že izpolnjene podat ke)
Medicinska fakulteta v Ljubljani

OCENA DOKTORSKE DISERTACIJE
Naslov doktorskega dela
Predlagatelj: Ime in PRIIMEK, naziv, (npr. dr. med.),
Diplomiral (kdaj, kje), npr. tega in tega dne na MF v Ljubljani
Magistriral (kdaj, kje) iz področ ja …
Č lani ocenjevalne komisije, izvoljeni na seji senata MF dne – DATUM:
1. Ime in priimek, naziv področ ja, institucija
(npr. dr. X. Y., profesor interne medicine, področ je kardiologija, MF Ljubljana)
2. Ime in priimek, naziv področ ja, institucija
3. Ime in priimek, naziv področ ja, institucija

(Sledi ocena, ki mora obvezno vsebovati naslednje elemente. Poskušajte
omejiti oceno na največ dve strani. Posame z ni elementi naj si sledijo neoštevilč eni, po
možnosti jih razmejite s presledko m)
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Namen dela – cilji dela : Predstavite znanstveni problem, ki ga je kandidat
obravnaval.
Delovna hipoteza : Navedite delovno hipotezo (ali morda več), ki jo je
kandidat pri reševanju problema zastavil. Zgolj navedba ali opis
obravnavanega (pod)področ ja ne zadošč a.
Uporabljene metode : Eksplicitno navedite, s čim in kako je preverjal
postavljeno hipotezo ali skušal odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Zlasti
omenite izvirnost metod (npr. modifikacija že znane metode). Predlagatelj
mora opisati metode, ki jih je pri delu uporabljal in dobljene rezultate
tako, da jih ustrez na ustanova lahko ponovi.
Ugotovit ve in njih primerjava z obstoječ im znanjem (rezultati in
raz p r a vl j a n j e) . Ker naj bi predlagatelj razpravljal zlasti o ujemanju
oziroma odstopanju njegovih rezultatov s pričakovanimi (v hipotezi, v
objavljenih podatkih ali npr. dobljenih z drugimi metoda mi), navedite te
pristo pe. Neprič akovani rezultati pogosto pomenijo novo znanje in kažejo
na izvirnost, so pa lahko tudi posledica najrazlič nejših napak. Ocenite tudi
kritič nost pristopov. Ta naj se kaže v natanč nosti preverjanja in
poglobljenos ti kandidata v področ je.
Posebej opišite originalni prispev e k k znanosti doktorske disertacije.
Skladnost s predlogo m. Ali je naloga izdelana skladno s predlogom?
Kje in kdaj je avtor objavil delo v zvezi z disertacijo (avtorji, revija,
leto, volum en) Objavljen članek oz. članek sprejet v objavo mora biti s področ ja teme

doktor ske disertacije in je lahko smiselno vključ en v doktorsko disertacijo . Po sklepu
senata MF mora biti kandidat prvi avtor oz. je prvi avtor njegov mentor. Č lanek mora biti
objavljen v reviji, ki jo indeksira SCI oziroma SSCI.

8. Morebitne pomanjkljivosti doktorskega dela.
9. Tehnič na izvedba naloge, jezik, obseg, posebnos ti.
10. Obvezno sledi:
- da se naloga sprejme in nadaljuje postopke, (oziroma)
- da kandidat nalogo izpopolni (oziroma)
- da se naloga odkloni

11.

Področ je (področ ja pri doktoratu, ki se izvaja na MF so: medicinske vede, stomat ološke
vede ter med fakultet ni programi: biokemija in molekularna biologija, mikrobiologija,
biotehnologija.

12. Datu m ter podpis ocenjevalca (nad tiskanim imenom)

