Na osnovi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/2005, z dne 28. 01. 2005) ter
sklepa senata BF z dne 19.12.2016 je Senat Oddelka za agronomijo na rednih sejah dne
13.5.2009, 22.5.2014 in 8.12.2017 sprejel

PRAVILNIK O DIPLOMSKEM DELU 1. in 2.stopnje študija
na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete

Osnovna določila
1. člen
Pravilnik o diplomskem delu določa način izvedbe diplomskega dela na študijskih programih
Kmetijstvo agronomija (UNI BSc) in Kmetijstvo – Agronomija in hortikultura (VSŠ) prve
bolonjske stopnje ter drugostopenjskih študijev Agronomija in Hortikultura (UNI, MSc), pri
čemer upošteva Pravila o diplomskem delu oz. zaključku študija, sprejeta na seji Senata
Biotehniške fakultete. Pripravljen je v skladu z akreditiranimi študijskimi programi.

Razpis in prijava diplomskega dela
2. člen
Sodelavci Oddelka za agronomijo na začetku študijskega leta študentom zadnjih letnikov
študijev predstavijo teme oz. področja, na katerih je možno izdelati diplomsko delo.
Predstavitev koordinira Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za agronomijo BF (KDŠ
OA).
Študent lahko temo mentorju predlaga sam. Dokončni predlog sooblikuje z mentorjem in
somentorjem, če je slednji vključen v diplomsko delo.
3. člen
Vsak študent zadnjega letnika na 1.stopnji mora temo diplomskega dela oddati najpozneje
do 15.maja, prijavo magistrskega dela na 2.stopnji študija pa do začetka poletnega semestra
v tekočem študijskem letu referatu za študijske in študentske zadeve Oddelka za agronomijo
(glej Pravila o diplomskem delu oz. zaključku študija, BF).
4. člen
Komisija za študij 1. in 2. stopnje vloge obravnava na naslednji seji in izda sklep o odobritvi
teme in naslova ter potrdi mentorja (somentorja) in recenzenta.

Izdelava in zagovor diplomskega dela I. stopnje na Visokošolskem strokovnem študiju
Kmetijstvo – Agronomija in hortikultura
5. člen
Na Visokošolskem strokovnem študiju Kmetijstvo – Agronomija in hortikultura je diplomsko
delo I. stopnje praviloma eksperimentalno. Obseg pisnega izdelka, ki mora biti oblikovan v
skladu z Navodili za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški
fakulteti Univerze v Ljubljani, je omejen na 40 strani besedila. Delo pregledajo mentor
(somentor), INDOK služba, recenzent in predsednik komisije za zagovor. Zagovor
diplomskega dela je individualen. Oceno diplomskega dela predlagata mentor (somentor) in
recenzent ločeno.

Izdelava in zagovor diplomskega dela I. stopnje na BSc univerzitetnem študiju
Kmetijstvo –Agronomija
6. člen
Na Univerzitetnem študiju je diplomsko delo teoretično in obravnava strokovno tematiko na
podlagi primarnih znanstvenih virov. Diplomsko delo mentorira mentor, ki je dolžan v obliki
konzultacij sproti spremljati izdelavo diplomskega dela. Študent diplomsko delo izdela v pisni
obliki v obsegu največ 20 strani besedila, v skladu z Navodili za oblikovanje pisnih
diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
7. člen
Diplomsko delo pregledajo mentor, INDOK služba in nato še recenzent. Pregled so dolžni
opraviti v 7 delovnih dneh. Diplomsko delo (3 tiskani izvodi) študent odda v Referatu za
študijske in študentske zadeve Oddelka za agronomijo vsaj en teden pred ustnim
zagovorom.

8. člen
Ustni zagovori diplomskih del univerzitetnega študija I. stopnje potekajo javno, v najmanj treh
terminih, praviloma enkrat v poletnem in dvakrat v jesenskem izpitnem obdobju. Roke za
zagovor razpiše Komisija za študij 1. in 2. stopnje na začetku študijskega leta. Predstavitev
posameznega diplomskega dela traja največ 15 minut (10 min zagovor + 5 min vprašanja).
Na predstavitvah so prisotni vsi študentje, ki zagovarjajo diplomsko delo, mentorji, recenzenti
in drugi. Zagovore vodi eden od predsedujočih komisije za zagovor diplomskih del na
Odddelku za agronomijo.
9. člen
Oceno diplomskega dela predlagata mentor in recenzent ločeno. Končno oceno oblikujejo
mentor, recenzent in predsedujoči predstavitvam diplomskih del.

Izdelava in zagovor diplomskega dela II. stopnje na MSc študijih Agronomija in
Hortikultura
10. člen
Na drugostopenjskih MSc študijih Agronomija in Hortikultura je diplomsko delo II. stopnje
praviloma eksperimentalno. Obseg pisnega izdelka, ki mora biti oblikovan v skladu z Navodili
za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti Univerze v
Ljubljani, je omejen na 50 strani besedila. Delo pregledajo mentor, INDOK služba, recenzent
in predsednik. Zagovor diplomskega dela je individualen. Oceno diplomskega dela
predlagata mentor in recenzent ločeno.

Prehodne in končne določbe
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Senatu Oddelka za agronomijo.

