
Pogoji UL: PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UNIVERZE V LJUBLJANI (velja od 1.10.2021) 

46. člen   

Doktorska disertacija je lahko sestavljena iz najmanj treh doktorandovih izvirnih znanstvenih člankov, 
objavljenih ali sprejetih v objavo, če to narava raziskovalnega dela in način objavljanja na določenem 
znanstvenem področju dovoljujeta.  

Izvirni znanstveni članki morajo biti vsebinsko povezani (komplementarni) in rezultat doktorandovega dela 
na potrjeni dispoziciji doktorske disertacije.  

Doktorand mora poleg člankov dodatno napisati uvod in sklep disertacije, s katerima predstavi teoretsko in 
metodološko zasnovo svojega raziskovanja, poveže vsebino posameznih člankov ter poda ključne 
ugotovitve.  

Avtor doktorske disertacije, napisane v obliki člankov, mora od založnikov, na katere je predhodno izključno 
prenesel materialne avtorske pravice na člankih, pridobiti soglasja za vključitev člankov v tiskano in 
elektronsko obliko disertacije. 

 

Dodatni pogoji FS: 

a) Doktorsko disertacijo sestavljajo najmanj trije ali več člankov (objavljenih, sprejetih v objavo, še 
neobjavljenih ali konferenčnih), ki celovito naslovijo vse teme potrjene dispozicije doktorske disertacije, 
podajo odgovore na vse hipoteze in predstavijo vse znanstvene doprinose.  

b) Izmed vseh člankov morajo biti vsaj trije članki uvrščeni v zgornjo četrtino revij po faktorju vpliva 
SCI (Q1) in pri vseh teh treh člankih mora biti doktorand prvi avtor. Uvrstitev revije v četrtine se šteje 
na datum objave članka (ko je članek dobil DOI kodo) ali s SCI rangom revije za tekoče leto; upošteva 
se višja vrednost rangiranja. 

 

Dodaten komentar FS: 

O obliki doktorske disertacije se lahko doktorand skupaj z mentorjem odloči kadarkoli pred oddajo 
doktorske disertacije v pregled.  

Večina bistvenih odgovorov na postavljene hipoteze mora biti podana v objavljenih člankih v SCI 
revijah.  

Četudi članki niso objavljeni v recenziranih revijah ali pa so konferenčni prispevki, morajo vsebovati 
vse dele znanstvenega članka: povzetek, uvod, eksperimentalne metode, rezultate, diskusijo, zaključke, 
literaturo in zahvalo.  

Doktorska disertacija v prvem delu vsebuje povzetek v slovenskem in angleškem jeziku, zahvalo, uvod 
(ozadje problema), pregled stanja razvoja, hipoteze in cilje, eksperimentalne metode z metodološko 
zasnovo, opis rezultatov kot celovit povezan odgovor na zastavljena vprašanja, zaključke in literaturne 
vire. Skupaj z referencami je obseg teh vsebin od 30 do 50 strani. Poleg teh lahko vsebuje še druge dele, 
kot so seznam slik, preglednic, priloge ipd. Na koncu disertacije so dodani obravnavani članki.  

Doktorsko delo, ki je napisano v angleškem jeziku, mora vsebovati: povzetek (prevod), uvod (prevod), 
obsežen povzetek (5-10 strani) in zaključke (prevod) v slovenskem jeziku. Uvod, razširjen povzetek in 
zaključke v slovenskem jeziku se vključi na koncu doktorskega dela, neposredno pred članki. 


