
Spodaj podpisani/-a  _____________________________________________,  
študent/-ka interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa ____________________, 
vpisna številka _______________, avtor/-ica doktorske disertacije z naslovom: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
IZJAVLJAM 

  
1. Obkrožite eno od variant a) ali b) 

a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela; 
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje 

pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem 
deležu rezultat mojega samostojnega dela;  

 
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega 
zaključnega dela študija; 
 
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a; 
 
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in, 
kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije;  
 
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje 
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, 
ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;  
 
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja 
pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija 
UL; 
 
7. Za zaključna dela na 3. stopnji študija, sestavljena iz člankov: da sem od založnikov, na 
katere sem predhodno izključno prenesel/-la materialne avtorske pravice na člankih, 
pridobil/-a potrebna soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije. 
Soglasja UL omogočajo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno 
hranjenje avtorskega dela v elektronski obliki in reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo 
javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL. 
 
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu 
študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija. 
 
9. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 
 
V/Na: ________________________ 
 
Datum:_______________________   Podpis študenta/-ke: 
        ___________________________ 


