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Ljubljana, 10. oktober 2018

Na podlagi Pravilnika o organizaciji Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
predsednik Študentskega sveta UL MF objavlja

Razpis za oddajo kandidatur za izvolitev predstavnikov študentov
v Komisiji za znanstveno – raziskovalno dejavnost, Komisiji za doktorate
znanosti UL MF in Komisiji za podelitev priznanja Andreja Otona
Župančiča UL MF
1. člen
Predmet razpisa
(1) Študentski svet UL MF razpisuje postopek oddaje kandidatur za izvolitev predstavnikov
študentov v Komisiji za znanstveno – raziskovalno dejavnost, Komisiji za doktorate znanosti
UL MF in Komisiji za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča UL MF.
(2) Študentski svet bo izvolil enega predstavnika študentov v vsako izmed komisij, ki so predmet
tega razpisa.

2. člen
Pogoji za oddajo kandidature
(1) Študenti, ki lahko oddajo kandidaturo, morajo biti v študijskem letu 2018/2019 študenti
doktorskega študija, pri izvajanju katerih sodeluje UL MF (Biomedicina, Varstvo okolja ali
Statistika).
(2) Če študentski svet ne bo izvolil študenta doktorskega študija, bo razpis ponovljen. Na
ponovljeni razpis lahko kandidirajo tudi študenti dodiplomskega študija UL MF.
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3. člen
Postopek oddaje kandidature
(1) Kandidature morajo kandidati oddati na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Obrazec morajo
pravilno izpolniti, ga natisniti, podpisati in optično prebrati (skenirati). Skeniran obrazec
morajo poslati na elektronski naslov studentski.svet@mf.uni-lj.si do najkasneje srede, 17.
oktobra 2018, do 9. ure.
(3) Obvezni prilogi kandidature sta optično prebrana kopija (sken) potrdila o vpisu na doktorski
študijski program, pri izvajanju katerih sodeluje UL MF (Biomedicina, Varstvo okolja ali
Statistika), v študijskem letu 2018/2019 in podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov.
(2) Kandidati lahko hkrati podajo kandidaturo za obe komisiji, ki sta predmet tega razpisa.
(3) Nepravilno izpolnjene ali oddane kandidature ne bodo obravnavane.

4. člen
Volitve predstavnikov
(1) Volitve predstavnikov študentov v komisijah bo opravil študentski svet, predvidoma na prvi
naslednji redni seji.
(2) Kandidati bodo o izzidu volitev obveščeni v največ 10 delovnih dneh po odločanju.

5. člen
Pritožbe
(1) Pritožbe na potek volitev lahko kandidati v roku 5 dni po obvestilu o izidu volitev naslovijo
na Volilni odbor Študentskega sveta UL MF.

Klemen Petek
predsednik
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete
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