PRILOGA 6

Navodila za oblikovanje doktorata v obliki člankov (po članicah)
Komisija za doktorski študij UL FFA, z dne 14. 12. 2018, predlaga Senatu UL FFA potrditev
navodil za oblikovanje doktorske disertacije v obliki člankov v Prilogi 6 k dopolnjenim Pravilom o
postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem
programu Biomedicina:
Komisija predlaga Senatu UL FFA, da sprejme končni predlog besedila v Prilogi 6:
Fakulteta za farmacijo (znanstvena področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska
biomedicina ter toksikologija)
Doktorat v obliki poglavij vsebuje poleg naslovnice še naslednje sestavne dele, ki si sledijo praviloma
v navedenem zaporedju:
-

-

izjava kandidata, da je predložena disertacija njegovo samostojno delo,
povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (po 2 – 3 strani),
kazalo,
seznam okrajšav,
predstavitev dela s hipotezami v slovenskem in angleškem jeziku (1 – 2 strani),
naštete uporabljene metode (seznam brez opisov),
uvodno poglavje, ki je lahko tudi vsebinsko ustrezen pregledni članek: če je pisan v
angleščini, mora biti dodan razširjen povzetek v slovenščini; če je pisan v slovenščini, mora
biti dodan razširjen povzetek v angleščini,
vsaj 3 samostojna poglavja. Vsaj dve poglavji morata biti osnovani na podlagi sprejetih
izvirnih znanstvenih raziskovalnih člankov (eno od teh je lahko razširitev Kratkega
znanstvenega prispevka (metodologija, razširjeni rezultati se po potrebi dodajo) - v
slovenščini ali angleščini s povzetkom v obeh jezikih. Tretje ali nadaljnja poglavja so lahko
osnovana na podlagi sprejetega izvirnega znanstvenega raziskovalnega članka ali v obliki
manuskripta članka, ki je bil že poslan v recenzijo oz. je pripravljen za pošiljanje;
pri poglavjih člankov iz 17. člena Pravil in Priloge 2, ki jih doktorand uporablja za izpolnitev
pogoja pristopa k zagovoru, mora biti to označeno; pri vseh pa doktorand navede kaj je
njegov prispevek v članku,
možni so tudi Dodatki k posameznemu poglavju, v kolikor v članku, ki predstavlja poglavje,
niso bili navedeni vsi rezultati. Dodatek se ne šteje kot samostojno poglavje v smislu
minimalnega števila poglavij,
celovita razprava, ki vsebinsko povezuje poglavja in morebitne v disertaciji navedene
rezultate, ki še niso bili objavljeni,
sklepne misli v slovenskem in angleškem jeziku,
življenjepis avtorja,
bibliografija avtorja,
zahvala avtorja.

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.

