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Biotehniška fakulteta (znanstveno področje genetika) 
 
Doktorand mora pred zagovorom doktorske disertacije objaviti oz. imeti v objavo sprejet izvirni 
znanstveni članek s prvim avtorstvom s področja teme doktorske disertacije v reviji SCI oz. 
SSCI, s faktorjem vpliva vsaj ena ali pa je revija uvrščena v prve tri kvartile področja. 
 
 
Fakulteta za farmacijo (znanstvena področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska 
biomedicina ter toksikologija) 
 
Doktorandu se kot pogoj za zagovor doktorske disertacije priznata članka s področja 
dispozicije doktorske disertacije, objavljena ali sprejeta v objavo v SCI oz. SSCI s faktorjem 
vpliva ≥ 1. Prvi članek, pri katerem je doktorand prvi avtor, glede na klasifikacijo v COBISSU, 

lahko sodi v skupino 1.01 — izvirni znanstveni članek ali kot 1.03 — kratki znanstveni 
prispevek*. Drugi članek lahko sodi v skupino 1.01 — izvirni znanstveni članek, 1.02 — 
pregledni znanstveni članek ali 1.03 — kratki znanstveni prispevek*. 
 
*V primeru, da je članek zaradi uredniške politike revije kategoriziran kot 1.03 — kratki znanstveni prispevek, se 
lahko upošteva kot izvirni znanstveni članek, le če so pri takšni objavi rezultati objavljeni v prilogi ali na spletu (na 
primer članki, objavljeni v revijah Angewandte Chemie, Tetrahedron Letters, Bioorganic and Medicinal Chemistry 
Letters, Synlett, vse z impakt faktorjem večjim od 1.  

 

Medicinska fakulteta (znanstvena področja biokemija in molekularna biologija, javno zdravje, 
medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, mikrobiologija, medicinska 
mikrobiologija ter nevroznanost) 
 
Doktorand mora za dokončanje doktorskega študija objaviti najmanj en izvirni znanstveni 
članek v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI kot prvi avtor, s faktorjem vpliva (impact factor) 
večjim od  (1). Kadar prvo avtorstvo ni mogoče, se pri presojanju ustreznosti izvirnih 
znanstvenih člankov na znanstvenih področjih, ki jih koordinira UL MF lahko izjemoma 
upoštevajo: 
- Objave v revijah, kjer se avtorji navajajo po abecednem vrstnem redu. Pri takem članku mora 
mentor s svojo izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben in da nihče drug od 
soavtorjev tega članka ne bo uveljavljal kot pogoja za doktorat. 
- Objave, kjer gre za deljeno prvo avtorstvo. V primeru deljenega prvega avtorstva mora biti 
izvirni znanstveni članek objavljen v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI s faktorjem vpliva 
(impact factor) večjim od štiri (4). Tak članek kot pogoj za pridobitev doktorata znanosti lahko 
uveljavlja samo eden od avtorjev, ki si delita prvo avtorstvo. Mentor dokoranda mora s svojo 
izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda v članku pomemben in da nihče drug od soavtorjev 
tega članka ne bo uveljavljal kot pogoja za doktorat. 
 
 

Veterinarska fakulteta (znanstveno področje veterinarska medicina) 
 
Doktorand mora ob oddaji doktorske disertacije predložiti dokazilo, da ima s področja teme 
doktorske disertacije objavljen ali v objavo sprejet članek s prvim avtorstvom v znanstveni 
reviji, ki jo indeksira SCI ali SSCI iz 1., 2. in 3. kvartila revij po JCR (Journal citation report) ali 
s faktorjem vpliva ≥ 1.  
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