
Priloga VI 

Navodila za pisanje doktorske disertacije na UL FFA (sprejeto na senatu UL FFA) 
 
Fakulteta za farmacijo (znanstvena področja farmacija, klinična biokemija in 
laboratorijska biomedicina ter toksikologija)  
 
Doktorand lahko piše doktorsko disertacijo skladno s 45. členom Pravilnika o doktorskem študiju 
UL. Pri tem sta možni dve obliki strukturiranja zahtevanih vsebin doktorske disertacije.  
 
V standardni obliki so zahtevane vsebine, ki so navedene v 45. členu Pravilnika o doktorskem 
študiju UL.  
 
Oblika z vključevanjem izvirnih znanstvenih člankov v poglavje Rezultati prav tako obsega vse 
vsebine iz 45. člena Pravilnika o doktorskem študiju UL. Poleg naslovnice vsebuje še naslednje 
sestavne dele, ki si sledijo praviloma v navedenem zaporedju:  
 
- Izjava doktoranda, da je predložena disertacija njegovo samostojno delo in da je elektronski 

izvod identičen tiskanemu; 

- Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (največ 300 besed), ki se objavi v Repozitoriju 
UL;  

- Kazalo vsebine in po potrebi tudi druga kazala;  
- Seznam člankov, ki so bili objavljeni ali sprejeti v objavo iz vsebine dispozicije doktorske 

disertacije; 
- Pregled področja / problemsko ozadje (pregled področja je lahko tudi vsebinsko ustrezen 

pregledni članek. Če je pisan v angleškem jeziku, mora biti dodan razširjen povzetek v 
slovenskem jeziku; če je pregledni članek pisan v slovenskem jeziku, mora biti dodan povzetek 
v angleškem jeziku); 

- Namen raziskovalnega dela in hipoteze; 
- Opis raziskovalne metodologije;  
- Rezultati: so v obliki samostojnih zaključenih poglavij. Pri tem se zahtevata najmanj dve 

samostojni poglavji na osnovi objavljenih ali v objavo sprejetih izvirnih znanstvenih člankov s 
področja dispozicije doktorske disertacije z obsežnima povzetkoma v slovenskem jeziku, 
vključno s prispevkom doktoranda pri posameznem članku in z izjavo o založniških pravicah, 
kjer je potrebno. Dodatna poglavja lahko predstavljajo objavljene ali v objavo sprejete izvirne 
znanstvene članke ali rokopise člankov, ki so pripravljeni za objavo s področja dispozicije 
doktorske disertacije z obsežnimi povzetki v slovenskem jeziku, vključno s prispevkom 
doktoranda pri posameznih člankih in z izjavo o založniških pravicah, kjer je potrebno. Pri 
kratkih znanstvenih prispevkih se po potrebi dodajo metodologija in razširjeni rezultati. Izvirni 
znanstveni članki morajo biti vsebinsko povezani (komplementarni) in rezultat dela na sprejeti 
dispoziciji doktorske disertacije. Pri poglavjih člankov iz Priloge II Pravil, ki jih doktorand 
uporablja za izpolnitev pogoja pristopa k zagovoru, mora biti to označeno;  

- Razprava, ki vsebinsko povezuje poglavja;  
- Sklepi; 
- Seznam literature in virov; 
- Končna različica načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in morebitne druge priloge; 
- Zahvala avtorja (lahko je tudi na drugem mestu); 
- morebitne priloge. 
 
Številčenje strani se začne s povzetkom. Za stilno in slovnično pravilnost jezika je odgovoren 

doktorand. Navajanje literature in seznam literature sta urejena po bibliotekarskih pravilih skladno 

z zahtevami revije, v kateri je članek objavljen ali v katero je poslan, oziroma po vancouvrskem 

stilu.« 



Priloga VI 

V primeru, ko doktorska disertacija vključuje objave v soavtorstvu, ko soavtorja nista samo mentor 
in somentor, mora doktorand za vključitev del(a) v disertacijo pridobiti izjavo od vodilnega 
(corresponding) oz. odgovornega avtorja. Doktorand mora v izjavi vsebinsko pojasniti svoj 
prispevek v posamezni objavi. 
 
Avtor doktorske disertacije, ki vključuje v raziskovalna poglavja že objavljene članke, 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. 
 


