
V skladu s 66. členom Zakona o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani z dne 9. januarja 2001 
in podiplomskimi študijskimi programi UL FKKT, je senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
na 4. seji dne 19. decembra 2003 sprejel in na 3. seji dne 16. decembra 2005 ter na 11. seji dne 7. 
oktobra 2008 spremenil 

 

     
 

PRAVILNIK 
O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU NA UL FKKT 

(2. čistopis – PB2) 

 

 
I. Uvodne določbe 

1. člen 
Pravilnik o podiplomskem študiju na UL FKKT določa vrste podiplomskega študija, pogoje za 

vpis v študij in v posamezne letnike ter zaključek študija. Ostalo problematiko podiplomskega študija 
na UL FKKT urejajo statut UL, drugi splošni akti in podiplomski študijski programi fakultete. 
 

2. člen 
Podiplomski študij na UL FKKT sestoji iz  magistrskega in doktorskega študija. 

 
 

II. Mentorstvo 
3. člen 

Mentor na podiplomskem študiju na UL FKKT je lahko učitelj na UL FKKT [t.j. zaposleni na 
fakulteti na učiteljskem delovnem mestu ali zaposleni na fakulteti na delovnem mestu asistenta, ki ima 
učiteljski naziv (docent, izredni ali redni profesor) ali nosilec predmeta na podiplomskem študiju UL 
FKKT, ki ni zaposlen na fakulteti].  

Če podiplomski študent opravlja raziskovalno delo izven UL FKKT in ga vodi strokovnjak z 
nazivom visokošolskega učitelja je lahko somentor temu študentu (če študent opravlja raziskovalno 
delo na IJS, KI ali NIB je lahko somentor oseba, ki ima na inštitutu pridobljen znanstveni naziv).  

Ob odobritvi naslova magistrskega dela ali teme doktorske disertacije lahko senat UL FKKT 
odobri zamenjavo vlog mentorja in somentorja.  

Glede na smer študija, ki ga je študent vpisal, mentorja na predlog kandidata potrdi predstojnik 
katedre.  

Mentorji so lahko tudi zaslužni profesorji. 
 

 

III. Magistrski študij 
4. člen 

  Študijski program za pridobitev magisterija traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Najmanj 
25% obveznosti (30 kreditnih točk) si študent pridobi z raziskovalnim delom. Pogoj za pridobitev 
znanstvenega naslova magister/magistrica znanosti je, da kandidat zbere najmanj 120 kreditnih točk z 
opravljenimi obveznostmi pri vseh izbranih predmetih, opravljenim raziskovalnim delom ter izdelavo in 
uspešnim zagovorom magistrskega dela. 
 

5. člen 
V študijski program za pridobitev magisterija se lahko vpiše kandidat, ki ima dokončan 

univerzitetni dodiplomski študij na ustreznem strokovnem področju in je dosegel povprečno oceno 
izpitov in vaj dokončanega univerzitetnega dodiplomskega študija najmanj 8,0 ali ima dokazan uspeh 
pri raziskovalnem ali strokovnem delu med študijem ali po njem (nagrada ali drugo ustrezno javno 
priznanje za znanstveno ali strokovno delo) ali opravljen strokovni izpit ali najmanj dvoletno delovno 
prakso na delovnem mestu, ki zahteva VIII. stopnjo izobrazbe z ustreznimi dokazili. 

V primeru, da kandidat nima ustrezne predhodne izobrazbe, določene s študijskim 
programom, oziroma ustreznega študijskega uspeha, prodekan za podiplomski študij na predlog 
mentorja oziroma katedre določi izpolnitev dodatnih pogojev (diferencialne izpite). 

Osebe, ki so dokončale dodiplomski študij v tujini, se lahko vpišejo na podiplomski študij po 
predhodni ugotovitvi ustreznosti izobrazbe za nadaljevanje študija v skladu s 121. členom Statuta UL. 

 



a.  Vpis v prvi letnik 
6. člen 

Ob prijavi na podiplomski študij kandidat v soglasju z mentorjem smiselno izbere predmete.  
Študent vpiše predmete v obsegu najmanj 60 kreditnih točk od tega praviloma najmanj 60% 

(36 KT) na vpisani smeri, preostanek pa iz nabora predmetov drugih študijskih usmeritev UL FKKT ali 
drugih podiplomskih programov UL in drugih visokošolskih ustanov.  

Komisija za podiplomski študij in znanstveno-raziskovalno in razvojno delo potrdi izbor 
predmetov, imenuje mentorja ter kandidatu dovoli vpis. 

 
 

b. Vpis v drugi letnik 
7. člen 

Za vpis v drugi letnik mora študent opraviti izpite v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.  
 

 

IV. Doktorski študij 
8. člen 

Doktorski študij traja štiri leta. Pogoj za pridobitev znanstvenega naziva doktor/doktorica 
znanosti je, da kandidat zbere najmanj 240 kreditnih točk, je prvi avtor vsaj enega objavljenega ali v 
SCI reviji v objavo sprejetega članka iz tematike raziskovalnega dela v sklopu doktorskega študija in 
uspešen zagovor doktorske disertacije. 

 

a. Vpis v prvi in drugi letnik 

9. člen 

Prvi dve leti doktorskega študija opravi študent študijske obveznosti po programu 
magistrskega študija (120 kreditnih točk). 

 

b. Vpis v tretji letnik 

10. člen 

Kandidati, ki so pridobili naziv magister/magistrica znanosti se lahko vpišejo v tretji letnik 
doktorskega študija. Senat fakultete študentu na njegov predlog določi mentorja. 

 

c. Vpis v tretji letnik – neposreden prehod na doktorski študij 

11. člen 

V skladu s statutom UL se lahko kandidatu, ki se je posebej izkazal pri magistrskem študiju in 
je bil uspešen pri raziskovalnem delu, omogoči vpis v tretji letnik oziroma neposreden prehod na 
doktorski študij, če je v roku, ki ga določa študijski program, opravil vse izpite s povprečno oceno vsaj 
prav dobro (9) in vse obveznosti magistrskega študija razen izdelave in zagovora magistrskega dela 
(skupno najmanj 90 kreditnih točk). 

Kandidat dokaže uspešnost pri raziskovalnem delu in s tem izpolnjevanje pogojev za 
neposredni vpis v tretji letnik podiplomskega študija : 

 Z najmanj enim v SCI reviji objavljenim člankom oziroma mora predložiti dokaz o sprejetju 
članka v objavo, ki ga javno predstavi ali  

 S tem, da opravi javno predstavitev svojih raziskovalnih dosežkov pred komisijo, ki jo imenuje 
Senat UL FKKT.  Predstavitev poteka v obliki krajšega seminarja, v katero kandidat vključi 
tudi načrt nadaljevanja raziskav. Na tej podlagi komisija predlaga senatu odobritev 
neposrednega prehoda na doktorski študij ali predlaga, da kandidat pred vpisom v 3. letnik 
izdela in zagovarja magistrsko delo. 

 Neposreden prehod na doktorski študij odobri senat fakultete. 

 Postopek odobritve neposrednega prehoda na doktorski študij brez priprave in zagovora 
magistrskega dela je določen v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. 

 

12. člen 



Neposreden prehod na doktorski študij brez priprave in zagovora magistrskega dela lahko 
Senat UL FKKT s sklepom na osnovi kandidatove prošnje izjemoma odobri študentom, ki v dveh letih 
(v roku, določenem s študijskim programom) niso opravili vseh obveznosti magistrskega študija razen 
izdelave in zagovora magistrskega dela, kadar imajo za to opravičene razloge v skladu s 153. členom 
Statuta UL.  

Izrednim študentom, ki raziskovalno delo v sklopu podiplomskega študija opravljajo izven 
delovnega časa redne zaposlitve, lahko Senat UL FKKT odobri neposreden prehod na doktorski študij 
tudi tretje leto po prvem vpisu v prvi letnik podiplomskega študija. 

 

13. člen 

V študijskem koledarju Senat UL FKKT določi datume predstavitev raziskovalnih dosežkov 
podiplomskih študentov. 

Senat UL FKKT najkasneje na seji v maju vsem študentom, ki so v tekočem študijskem letu 
vpisani v 2. letnik podiplomskega programa UL FKKT imenuje člane Komisij  za oceno primernosti 
kandidata za vpis na doktorski študij brez zagovora magisterija. 

 
Komisije najkasneje v roku za prvo sejo Senata UL FKKT po 15. septembru: 

 pošljejo Senatu UL FKKT predloge za neposreden vpis v 3. letnik podiplomskega študija 
za tiste kandidate, za katere menijo, da pogoje izpolnjujejo in potrdijo opravljenih 
zahtevanih najmanj 90 kreditnih točk obveznosti, ali 

 kandidate, ki so se sami odločili, da podiplomski študij končajo na stopnji magisterija 
oziroma tiste, katerih dosedanje raziskovalno delo ne dosega obsega ali/in vrhunske 
kvalitete, ki sta zahtevana za doktorat, pozovejo k oddaji prošnje za odobritev naslova 
magistrskega dela. 

Senat UL FKKT najkasneje na prvi seji po 15. septembru na osnovi predloga komisij odloča o 
vpisu kandidatov v 3. letnik podiplomskega študija brez predhodnega zagovora magisterija. 

 

d. Vpis v četrti letnik 

14. člen 
 

Pred vpisom v 4. letnik mora kandidatu temo doktorske disertacije odobriti senat UL. 
 
 
 

V. Zaključek podiplomskega študija 
 

15. člen 
 

            Magistrski študij se zaključi z izdelavo in zagovorom magistrskega dela. 
 

16. člen 
 

Doktorski študij se zaključi z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije. 
 

17. člen 
 

Postopek v zvezi z izdelavo magistrskega dela določa Pravilnik o magistrskem delu na UL 
FKKT - 2006 (Pravilnik-o-magistrskem-delu-FKKT.doc).  

Postopek v zvezi z izdelavo doktorske disertacije določa Pravilnik o izdelavi doktorske 
disertacije na UL FKKT – 2003 (Pravilnik-o-doktorski-disertaciji-FKKT.doc).  

Postopek v zvezi z zagovorom magistrskega dela oz. doktorske disertacije določa Pravilnik o 
preverjanju in ocenjevanju znanja (Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja.doc). 

 
 

VI. Hitrejše napredovanje 
18. člen 

 
Smiselno v skladu s 154. členom Statuta UL lahko študent, ki je izkazal nadpovprečne 

študijske in raziskovalne rezultate, prosi Senat UL FKKT za odobritev hitrejšega napredovanja na 
podiplomskem študiju. Senat UL FKKT s sklepom določi način hitrejšega napredovanja.  



 
 

VII. Doktorska disertacija brez vpisa v program 
 

19. člen 
 

V izjemnih primerih lahko senat fakultete, na podlagi prošnje kandidata odobri izdelavo in zagovor 
doktorske disertacije brez vpisa v doktorski študijski program. 
 
Kandidat, ki mu je odobrena izdelava in zagovor doktorske disertacije brez vpisa v program, mora 
opraviti vse obveznosti, ki so za doktorski študij določene v splošnih aktih UL in UL FKKT.  
 

 
VIII. Končne določbe 
 

20. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme senat UL FKKT, uporabljati pa se začne s 1. 
januarjem 2004, spremembe in dopolnitve pa s 1. oktobrom 2008. 
 

21. člen 
 

Pravilnik se objavi na oglasnih deskah fakultete in njenih kateder ter na spletni strani fakultete. 
 
       

Prof. dr. Stanislav Radovan Pejovnik, dekan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Priloga (k tretjem odstavku 11. člena Pravilnika o podiplomskem študiju na UL FKKT) 

 
 

 

Postopek odobritve neposrednega prehoda na doktorski študij brez priprave in 
zagovora magistrske naloge na UL FKKT (neposredni prehod na doktorat) 
 
 

MAREC  APRIL: Študenti 2. letnika podiplomskega študija, ki želijo izkoristiti možnost neposrednega 
prehoda na doktorski študij brez izdelave in zagovora magistrskega dela, najkasneje v roku za aprilsko 
sejo Senata UL FKKT oddajo prošnjo za odobritev neposrednega prehoda. 
Na aprilski seji oziroma najkasneje na majski seji, Senat UL FKKT imenuje člane komisij za oceno 
primernosti kandidata za neposredni prehod na doktorski študij. 
 

MAJ  15. SEPTEMBER: Vsak kandidat za neposredni prehod na doktorski študij: 

 Opravi javno predstavitev raziskovalnega dela v sklopu podiplomskega študija pred imenovano 

komisijo in občinstvom. Kandidat ima na razpolago 15 20 minut. 

 Imenovani komisiji predloži:  
○ Kopijo objavljenega ali v objavo sprejetega članka s področja raziskav v sklopu 

podiplomskega študija, katerega avtor ali soavtor je ali  
○ hipotezo, na kateri temelji zastavljeno raziskovalno delo v sklopu podiplomskega 

študija, kratek opis doseženih rezultatov in načrt raziskav, ki jih namerava še opraviti. 

Zahtevano naj kandidat pripravi na 4 5 straneh.  
 
Predstavitve bodo časovno in prostorsko zgoščene po smereh (kemija, kemijska tehnologija, kemijsko 
inženirstvo) v roku, ki ga določi Senat UL FKKT.  
 
Imenovane komisije najkasneje v roku za oddajo materiala za prvo sejo Senata UL FKKT po 15. 
septembru posredujejo predlog sklepa Senatu UL FKKT. Predlog Senatu UL FKKT komisija pripravi z 
uporabo predloge,  objavljene na domači strani UL FKKT (predloga-za-porocilo-komisije-za-odobritev-
neposrednega-prehoda-na-doktorat-fkkt-2008.pdf) 
 
 

15. SEPTEMBER  10. OKTOBER: Senat UL FKKT na prvi seji po 15. septembru odloči o predlogih 
sklepov, ki so jih posredovale komisije za oceno primernosti kandidatov za neposreden prehod na 
doktorski študij. 



POROČILO O JAVNI PREDSTAVITVI RAZISKOVALNEGA DELA ZA ODOBRITEV 
NEPOSREDNEGA PREHODA NA DOKTORSKI ŠTUDIJ BREZ IZDELAVE IN 

ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA 
 
 
Komisija v sestavi: 
 
prof. dr. Moj Mentor 
doc. dr. Član Komisije 
izr.prof. dr. Predsednik komisije 
 
 
ki jo je na seji dne dd. mm. llll imenoval senat UL FKKT, ugotavlja, da je raziskovalno delo 

kandidata/ke  Ime Študenta/ke   v sklopu podiplomskega študija  smer študija  ustrezno    neustrezno  
za odobritev neposrednega prehoda na doktorski študij brez izdelave in zagovora magistrskega dela. 

 

 
Utemeljitev 
Kandidat/ka Ime Študenta/ke je  

 Avtor/ica oziroma soavtor/ica v SCI reviji objavljenega članka: Prvi Avtor, Drugi Avtor, Tretji 

Avtor: Naslov članka. Kratica Revije LLLL, vol, od  do strani. 

 Predložil/a potrdilo o sprejemu članka, katerega avtor/ica oziroma soavtor/ica je, v objavo v 
SCI reviji: Prvi Avtor, Drugi Avtor, Tretji Avtor: Naslov članka. Kratica Revije, yy strani, sprejeto v 
objavo. 

 Dne dd. mm. llll ob hh:mm v predavalnici XYZ opravil/a javno predstavitev raziskovalnega 
dela v sklopu podiplomskega študija. Poleg članov komisije je predstavitev spremljalo še XX 
poslušalcev. 

 Komisija je kandidatovo/kandidatkino predstavitev pozitivno ocenila in meni, da zasnova 
raziskav in dosedanji rezultati obetajo tehten prispevek k znanosti in predstavlja osnovo za izdelavo 
doktorske disertacije. 

 Komisija je ocenila, da sta zasnova raziskav in dosedanji rezultati omejenega obsega in 
predlaga, da kandidat/ka dokonča raziskovalno delo ter izdela magistrsko delo. 
 
 
 
Ljubljana, dd. mm. llll 
 
Predsednik komisije:      Mentor: 
izr. prof. dr. Predsednik Komisije    prof. dr. Moj Mentor 
 

 
        Član: 
        doc. dr. Član Komisije 

 
 
 
 


