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Navodila za pripravo zaključnih pisnih izdelkov na Biotehniški fakulteti vključujejo vse
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PREDGOVOR
Dodatek k navodilom dopolnjuje dokument Navodila za pripravo zaključnih pisnih
izdelkov, ki splošno določa in predpisuje obliko zaključnih izdelkov na Biotehniški
fakulteti.
V dokumentu Dodatek k navodilom smo zajeli določene podrobnosti in predpisane
elemente, ki se nanašajo le na posamezne študijske programe ali stopnje študija. S tem smo
se želeli izogniti temu, da bi osnovna Navodila postala preobširna in zato nepregledna.
Poleg obeh dokumentov (navodila in dodatek), ki sta prosto dostopna na spletni strani
knjižnic BF (https://www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/knjiznice-bf/storitve/pregled-zakljucnihpisnih-izdelkov/), pa so lahko v pomoč pri oblikovanju zaključnega dela tudi predloge, ki
so jih v skladu s predpisanimi navodili pripravile knjižnice oddelkov.
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1 DODATNI ELEMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI OBLIKOVANJU
ZAKLJUČNIH IZDELKOV NA 3. BOLONJSKI STOPNJI
Pri zaključnih izdelkih 3. bolonjske stopnje se pri večini študijskih programov na platnico in
naslovnico zapiše samo ime univerze in fakultete.

Platnica
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Naslovnica
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

IZJEMA je naslovnica pri zaključnih delih na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem
programu Biomedicina:
UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIOMEDICINA
ZNANSTVENO PODROČJE MIKROBIOLOGIJA/GENETIKA

Stran II (Mentorstvo)
Oblikovanje strani Mentorstvo je predstavljeno v splošnih Navodilih za pripravo zaključnih
pisnih izdelkov v poglavju 2.1.5. Uvodoma uporabite pripravljeni tekst, prepišite datum iz
odločbe o odobritvi teme in izberite svoj študijski program.
Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani ter po sklepu Senata Biotehniške fakultete in sklepa
Komisije za doktorski študij Univerze v Ljubljani z dne XX. XX. XXXX je bilo potrjeno, da
kandidat/ka izpolnjuje pogoje za opravljanje doktorata znanosti na Interdisciplinarnem
doktorskem študijskem programu Bioznanosti, znanstveno področje agronomija/agroživilska
mikrobiologija/bioinženiring v zdravstvu/bioinformatika/biologija/biotehnologija/ekonomika
naravnih virov/hortikultura/krajinska arhitektura/les in biokompoziti/nanoznanosti/prehrana/
upravljanje gozdnih ekosistemov/varstvo naravne dediščine/znanost o živalih/znanosti o
celici/živilstvo. Za mentorja je bil imenovan prof. dr. ...
ali
… na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicine, znanstveno
področje mikrobiologija/genetika.
ali
… na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Varstvo okolja.
ali
... na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Statistika.
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Stran III (Ključna dokumentacijska informacija)
Pri oznaki ZA se napiše:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program
Bioznanosti, znanstveno področje agronomija/agroživilska mikrobiologija/bioinženiring v
zdravstvu/bioinformatika/biologija/biotehnologija/ekonomika naravnih virov/hortikultura/
krajinska arhitektura/les in biokompoziti/nanoznanosti/prehrana/upravljanje gozdnih
ekosistemov/varstvo naravne dediščine/znanost o živalih/znanosti o celici/živilstvo
ali
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program
Biomedicina, znanstveno področje mikrobiologija/genetika
ali
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program
Varstvo okolja
ali
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program
Statistika
Stran IV (Key words documentation)
Pri oznaki PB se napiše:
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Interdisciplinary Doctoral Programme in
Biosciences, Scientific Field Agronomy/Agrifood Microbiology/Animal Science/Biology/
Bioinformatics/Bioingeneering in Health Sciences/Cell Sciences/Biotechnology/Economics of
Natural Resources/Food Science/Horticulture/Landscape Aarchitecture/Managing of Forest
Ecosystems/Nanosciences/Nutrition/Protection of the Natural Heritage/Wood and
Biocomposites
ali
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Interdisciplinary Doctoral Programme in
Biomedicine, Scientific Field Microbiology/Genetics
ali
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Interdisciplinary Doctoral Programme in
Environmental Protection
ali
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Interdisciplinary Doctoral Programme in
Statistics
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2 NAVEDBA LOGOTIPA SOFINANCERJA DOKTORANDA, ČE SOFINANCER
ZAHTEVA TO NAVEDBO
Senat Biotehniške fakultete je na 7. seji, dne 27. 5. 2013 sklenil, da se navedba logotipa
sofinancerja pri doktorskih disertacijah navede v poglavju Zahvala.
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3 OBLIKOVANJE DOKTORSKE DISERTACIJE
Struktura in številčenje glavnih poglavij besedila je pri doktorskih disertacijah praviloma
sledeča:
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA (KDI)
KEY WORDS DOCUMENTATION (KWD)
KAZALO VSEBINE
KAZALO PREGLEDNIC
KAZALO SLIK
KAZALO PRILOG
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

1 UVOD S PREDSTAVITVIJO PROBLEMATIKE, CILJEV IN
HIPOTEZ/ZNANSTVENIH VPRAŠANJ
2 PREGLED OBJAV
3 MATERIAL/PREDMET RAZISKAVE IN METODE
4 REZULTATI
5 RAZPRAVA (ali skupno poglavje: REZULTATI Z RAZPRAVO; po dogovoru z
mentorjem)
6 SKLEPI
7 POVZETEK (SUMMARY) (če je odobreno pisanje v angleščini, je treba pripraviti vsaj 8
strani dolg povzetek v slovenščini)
7.1 POVZETEK

7.2 SUMMARY
8 VIRI
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4 DODATNA NAVODILA ZA OBLIKOVANJE DOKTORSKE DISERTACIJE IZ
ČLANKOV
Doktorska disertacija je lahko sestavljena iz kandidatovih člankov s področja disertacije, ki so
bila objavljena ali sprejeta v objavo v revijah, ki jih indeksirajo SCI, SSCI ali AHCI. Za
sprejeta, a še neobjavljena znanstvena dela, mora kandidat pisno izjaviti, da je verzija v
doktoratu identična s sprejeto verzijo (sklep senatov BF z dne 17. 12. 2012, 8. 1. 2013 in 27.
5. 2013).
Pri oblikovanju tovrstnega zaključnega izdelka je treba v čim večji meri slediti splošnim
Navodilom za pripravo zaključnih pisnih izdelkov o oblikovanju, dodatno pa upoštevati
predpisano strukturo dokumenta, predstavljeno v nadaljevanju.
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA (KDI)
KEY WORDS DOCUMENTATION (KWD)
KAZALO VSEBINE
KAZALO ZNANSTVENIH DEL (navedeni naj bodo v skladu z navodili za navajanje
člankov)
KAZALO PREGLEDNIC (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov, ne pa
tudi iz člankov)
KAZALO SLIK (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov, ne pa tudi iz
člankov)
KAZALO PRILOG (obvezne priloge so dovoljenja založnikov za objavo člankov v tiskani in
elektronski verziji doktorske disertacije)
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov, ne
pa tudi iz člankov)
1 UVOD S PREDSTAVITVIJO PROBLEMATIKE, CILJEV IN
HIPOTEZ/ZNANSTVENIH VPRAŠANJ
Predstavitev problematike in hipoteze v slovenščini (ali v angleščini, če je odobreno pisanje
dela v angleščini). To poglavje naj obsega najmanj 10 strani besedila.
2 ZNANSTVENA DELA
2.1 NASLOV PRVEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V SLOVENSKEM JEZIKU
Podatke o članku navedemo v skladu s primeroma. Sledi izvleček v slovenščini.
Primer objavljenega članka:
Klančnik A., Piskernik S., Jeršek B., Smole Možina S. 2010. Evaluation of diffusion and
dilution methods to determine the antibacterial activity of plant extracts. Journal of
Microbiological Methods, 81: 121–126
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Primer sprejetega, a še neobjavljenega članka:
van Liere D., Dwyer C., Jordan D., Premik-Banič A.,Valenčič A., Kompan D., Siard N. 2016.
Farm characteristics in Slovene wolf habitat related to attacks on sheep. Applied Animal
Behaviour Science, sprejeto v objavo
Izjavljam, da je verzija v doktoratu identična s sprejeto verzijo.
Na naslednjih straneh vstavimo originalni članek tako, da se sprotni naslov in številčenje
nadaljuje. Da ohranimo čitljivost, je treba poskrbeti, da so vstavljeni članki shranjeni v
najvišji možni ločljivosti.
2.2 NASLOV DRUGEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V SLOVENSKEM JEZIKU
….
V kolikor ima kandidat tudi neobjavljena dela, je struktura poglavij sledeča:
2 ZNANSTVENA DELA
2.1 OBJAVLJENA ZNANSTVENA DELA
2.1.1 Naslov prvega znanstvenega članka v slovenskem jeziku
2.1.2 Naslov drugega znanstvenega članka v slovenskem jeziku
….
2.2 OSTALO POVEZOVALNO ZNANSTVENO DELO
2.2.1 Naslov povezovalnega dela
Sem sodijo še neobjavljena dela, ki so ključnega pomena za doktorsko disertacijo. Praviloma
ga oblikujemo tako, da vključuje vse elemente IMRAD.
3 RAZPRAVA IN SKLEPI
3.1 RAZPRAVA
3.2 SKLEPI
To poglavje napišemo v slovenščini (ali v angleščini, če je odobreno pisanje dela v
angleščini). Zanj se priporoča najmanj 10 strani besedila.
4 POVZETEK (SUMMARY)
4.1 POVZETEK
4.2 SUMMARY
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Povzetek mora biti napisan v slovenščini in angleščini. Če je odobreno pisanje dela v
angleščini, naj bo slovenski povzetek dolg najmanj 8 strani. V tem povzetku morajo biti
združeni uvod, hipoteze, metode, sklepi in rezultati ter uporabljeno ustrezno strokovno
izrazoslovje z znanstvenega področja disertacije.
5 VIRI
Vključimo le vire iz predstavitve problematike, hipotez, razprave in sklepov, ne pa iz člankov.
ZAHVALA
PRILOGE
Obvezne priloge so pridobljena soglasja založnikov o ponovni objavi člankov v tiskani in
elektronski verziji doktorske disertacije (sklep senata BF z dne 27. 5. 2013). Nekateri
založniki nudijo vnaprej pripravljen obrazec za pridobitev soglasja.
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5 OBLIKOVANJE DOKUMENTOV V FORMATU A3 NA ODDELKU ZA
KRAJINSKO ARHITEKTURO
V skladu s pravilnikom o magistrskem delu in po odobritvi Komisije za študij 1. in 2. stopnje
Oddelka za krajinsko arhitekturo lahko študenti magistrsko delo izjemoma izdelajo tudi v A3
formatu. Pri oblikovanju tovrstnega zaključnega izdelka je treba v čim večji meri slediti
splošnim Navodilom za pripravo zaključnih pisnih izdelkov o oblikovanju, ki so zaradi
drugačnega formata nekoliko prirejena.
Naslovnica in platnica
Besedilo je postavljeno v središčni poravnavi na desno stran ležečega A3 formata.
Postavitev besedila
Strani si sledijo tako, kot zahtevajo navodila:
 če je besedilo v enem stolpcu, ga postavimo na desno stran A3 lista (npr. stran za
mentorstvo, Ključna dokumentacijska informacija ipd.),
 kazala si sledijo v dveh stolpcih,
 besedilo pišemo v treh stolpcih oziroma po dogovoru.
Sprotni naslov (pagina viva)
Pišemo jo poravnano levo v eni vrstici čez celo stran A3 lista.

Primer magistrskega dela na Odd. za krajinsko arhitekturo:
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=129715&lang=slv

ali
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=129712&lang=slv

