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Na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna 
fundacija Republike Slovenije, javni sklad" (Ur. l. RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03) direktorica Ad 
future izdaja 
 
 
 

Pravila podeljevanja nagrade za najboljša doktorska dela 
 

1. člen 

(vsebina pravil) 

Ta pravila določajo oblikovanje komisije za dodelitev nagrad za najboljša doktorska dela, pogoje 
in kriterije za izbor kandidatov, predlagatelje kandidatov ter obliko nagrade. 

Doktorsko delo mora biti s področja naravoslovja, tehnike, biotehnike ali medicine. 

2. člen 

(nagrada) 

Del nagrade je štipendija za podoktorsko raziskovalno delo v tujini, ki bo trajalo najmanj 10 
mesecev nepretrgoma s pričetkom najkasneje v enem letu od podelitve nagrade. 

Višina štipendije in število nagrad se določi vsako leto s poslovnim načrtom. 

3. člen 

(sestava in delo komisije) 

Za oceno doktorskih nalog se vsako leto imenuje 5-članska komisija, ki je sestavljena iz uglednih 
raziskovalcev slovenskih visokošolskih institucij in raziskovalnih organizacij. 

V komisijo se imenujejo strokovnjaki iz različnih ved. 

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in sprejmejo poslovnik dela. 

Seje komisije vodi predsednik. 

Pred odločanjem lahko komisija zaprosi za zunanje strokovno mnenje. 

Komisija odloča s soglasjem vseh članov. 

O delu komisije se vodi zapisnik sproti ali pa se vanj kasneje zapišejo najpomembnejše 
ugotovitve. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik. 

Zapisnikar ni član komisije in je praviloma vodja projekta. 

4. člen 

(kandidat) 

Kandidat je lahko oseba, ki je doktorirala največ tri leta pred datumom izteka roka za oddajo 
vloge, in sicer na slovenski izobraževalni instituciji. Kot datum doktorata se šteje dan zagovora 
doktorske teze. 

Kandidat mora imeti slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Kandidat je lahko v letu, v katerem je doktoriral, dopolnil največ 33 let. Starost je lahko, če za to 
obstajajo upravičeni razlogi (dolgotrajna bolezen, starševstvo, ipd.) in kandidat to dokaže, tudi 
ustrezno višja. 

Kandidat, ki je že prejel nagrado po teh pravilih, z istim doktorskim delom ne more več 
kandidirati. 
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5. člen 

(kriteriji) 

Pri izboru se kot kriteriji upoštevajo predvsem: 

- odlika vsebine (nov pristop k problemu; nova metoda ali razvoj metode; nova uporaba ali 
pomembno izboljšanje uporabe; odpiranje nove problematike ali obdelava in rešitev 
znanih odprtih problemov, ki se še raziskujejo); 

- dosežki doktorskega dela oz. z njim povezanih objav (znanstvena vsebina ter rezultat 
doktorskega dela; kakšen pomen ima doktorsko delo za stroko doma in v tujini; 
uporabnost rezultatov doktorskega dela v praksi oziroma njihov potencial; ali se bo delo, 
začeto v doktoratu, nadaljevalo in po kakšni problematiki; drugi vidiki, po katerih se 
doktorat še odlikuje); 

- mentorjeva ali recenzentova dodatna utemeljitev (ocena vloge kandidata in njegove 
iniciative pri izbiri in obdelavi teme doktorske disertacije; drugi argumenti); 

- bibliografski podatki (ali je bila vsebina doktorata v celoti objavljena kot članek, 
kandidatova bibliografija znanstvenih objav v uglednih (mednarodnih) revijah ter 
objavljenih in neobjavljenih referatov, ki so povezani z doktorskim delom; udeležba na 
konferencah, na katerih je bila predstavljena problematika, zajeta v doktorskem delu; 
izkazi o tehničnih izboljšavah ali patentih, ki so povezani z doktorskim delom); 

- kakšni so odmevi (odmevi na doktorsko delo; s kom ter kako je doma ali v tujini delo 
povezano – mednarodno sodelovanje, projekti; kje in kako je bilo delo uporabljeno v 
praksi ali bi potencialno lahko bilo, oziroma v kakšni meri je strokovna upravičenost 
potrjena od uporabnika. 

 
 
 dr. Lidija Honzak, l.r. 
 direktorica 
  
V Ljubljani, 22. september 2006 
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