
V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/2017 s spremembami in 
dopolnitvami), Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani z dne 30. 3. 2021 in Pravili 
o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti z 
dne 26. 9. 2022, je Senat UL BF na seji dne 27. 2. 2023 sprejel naslednjo  
 

spremembo Pravil o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na UL BF 
 

1. člen 
V Pravilih o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na UL BF, sprejetih na Senatu UL 
BF dne 26. 9. 2022, (v nadaljevanju Pravila) se črta drugi odstavek 9. točke 26. člena Pravil, tako da 
se glasi: 

»26. člen 
Ocena doktorske disertacije mora imeti naslednje sestavine:  
1. Naslov doktorske disertacije;  
2. Ime in priimek doktoranda;  
3. Ime študijskega programa in področja; 
4. Datum imenovanja članov v KSDŠ;  
5. Datum prejetja predloženega dela; 
6. Primernost objavljenega članka: 
6.1 doktorand mora predložiti izvirni znanstveni članek, objavljen ali sprejet v objavo, 
katerega prvi avtor je. Publikacija mora biti indeksirana skladno s študijskim programom  
in imeti dejavnik vpliva 
6.2 Če doktorand izdela doktorsko disertacijo iz izvirnih znanstvenih člankov, mora  
upoštevati 19. člen teh Pravil in zahteve študijskega programa glede indeksacije revij in  
dejavnika vpliva.  
7. Analizo in oceno predložene doktorske disertacije, ki vsebuje: 
- predstavitev strukture disertacije; 
- analizo in oceno uporabljenih metod; 
- oceno veljavnosti potrditve oziroma zavrnitve postavljenih hipotez ali doseganja ciljev ali  
odgovorov na raziskovalna vprašanja; 
- morebitne posebnosti disertacije; 
- oceno stilistične in jezikovne ravni disertacije; 
8. Podrobno oceno izvirnosti prispevka k znanosti; 
9. Sklep, v katerem na podlagi prednosti in morebitnih pomanjkljivosti doktorske disertacije  
član KSDŠ senatu Biotehniške fakultete predlaga potrditev, dopolnitev ali zavrnitev doktorske  
disertacije; 
Tuj član lahko napiše skrajšano oceno doktorske disertacije, podobno recenziji znanstvenih  
člankov in raziskovalnih projektov. 
10. datum izdelave ocene 
11. podpis člana KSDŠ, ki je doktorsko disertacijo ocenjeval.« 
 
 

2. člen 
 
V Pravilih se doda nov 31.a člen, ki se glasi: 
»Če komisija po uspešno opravljenem zagovoru na podlagi pozitivnih ocen (ocene doktorske 
disertacije, ustreznosti članka in uspešnosti zagovora doktorske disertacije) ugotovi, da je delo 
doktoranda v celoti, po vseh kriterijih ocenjevanja izjemne kakovosti, lahko senatu fakultete 
predlaga, da se njegovo delo oceni z »opravil z odliko« (cum laude). Senat fakultete se na podlagi 
argumentirane presoje komisije, da doktorandovo delo pomeni vrhunski dosežek in preboj na 
znanstvenem področju, odloči o podelitvi te ocene. Postopek priprave predloga za ocenitev 



disertacije z oceno »opravil z odliko« (cum laude) je opisan v »Merilih za ocenjevanje doktorskih del 
z oceno »opravljeno z odliko« (cum laude) na Biotehniški fakulteti«. 
 
 

3. člen 
 
Ta sprememba začne veljati po sprejemu in objavi na spletni strani fakultete. 
 
 

                                                                                                       prof. dr. Marina Pintar 
                                                                                           dekanja UL BF 

predsednica Senata UL BF 
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