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IZPIS IZ ZAPISNIKA 
7. redne seje Senata Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, 

ki je bila dne 28. 1. 2016, ob 11. uri, v Senatni sobi FKBV 
 
 

 

SKLEP 4: 

Senat FKBV potrdi spremembo besedila Navodil za oblikovanje diplomskih del na I. in II. stopnji  
bolonjskih študijskih programov. V navodila se doda besedilo:  
»NAVODILA ZA PISANJE DIPLOMSKIH DEL NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH I. IN II. STOPNJE V OBLIKI 
PREDSTAVITVE ŽE OBJAVLJENIH IZVIRNIH ZNANSTVENIH ČLANKOV (najmanj 1 članek objavljeni ali 
sprejeti v objavo/tisk v revijah (zunaj SCI), z mednarodnimi recenzijskim odborom, uvrščenih v 
mednarodnih bibliografskih bazah ali višje, pri čemer mora biti študent prvi avtor članka). 
Naloga  naj vsebuje:   
-   splošne strani kot so navedene na začetku (vključno s kazali). 
 Poglavja so naslednja:  
1. UVOD (INTRODUCTION)  
 Avtor bralca uvede v raziskovalni problem diplomske naloge. V uvodu mora biti javno izražen namen in 
cilj raziskovalnega problema, z navedenimi znanstvenimi hipotezami.  
2. OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI KANDIDATA (PUBLISHED SCIENTIFIC PAPERS)  
Kandidat v tem poglavju predstavi svoj članek. Glede na to, da je objavljen članek večinoma v  
angleščini, je članek v obliki povzetka predstavljen najprej v slovenščini, nato sledi originalni članek. 
Objavljeni članek mora v začetku predstavitve vsebovati izjavo o dovoljenju za reproduciranje članka, ki 
ga avtor pridobi od urednika/uredniškega odbora revije, kjer je bil članek objavljen (avtorske pravice).  
3. RAZPRAVA (COMMON DISCUSSION)  
Na osnovi predstavljenih rezultatov v objavljenem članku, avtor pripravi razpravo, ki vključuje 
znanstvene ugotovitve predstavljenega članka.  
4. SKLEPI (CONCLUSIONS)  
Vsebujejo objektivno oceno rezultatov, ki so povezani z v uvodu postavljenimi znanstvenimi hipotezami 
(potrditev ali zavrnitev). Nakazane so možnosti za nadaljnje raziskovalno delo na obravnavanem 
znanstvenem področju.    
5. POVZETEK  (SUMMARY)  
6. VIRI   (REFERENCES) 
 

 
 


