Zadeva: ZAKLJUČEVANJE PREDBOLONJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Ponovno vas obveščamo, da Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/2004; 48. člen) določa
zaključek študija za študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, najkasneje do izteka
študijskega leta 2015/16 (do 30. 9. 2016).
Teh študijskih programov po 30. 9. 2016 nikakor ne bo več mogoče zaključiti.


Predbolonjski doktorski študijski programi

Zaključek študija pomeni uspešno opravljene vse obveznosti v skladu s študijskim programom
ter uspešno opravljen zagovor doktorske disertacije. Za te programe ne velja določba Statuta
UL o možnosti podaljšanja veljavnosti doktorske teme.
Skrajni rok za oddajo doktorske disertacije v Referat za doktorski študij (3. stopnja) je 30.
marec 2016 (o. p. nekateri kandidati morajo na podlagi sklepa Komisije za doktorski študij FF
oziroma odločbe o veljavnosti doktorske teme disertacijo oddati že pred 30. marcem 2016).
Študenti morajo do izteka roka v Referat za doktorski študij (3. stopnja) oddati 8 oziroma 9 trdo
vezanih izvodov doktorske disertacije, mentorjevo izjavo o vsebinski primernosti doktorske
disertacije ter indeks (in angleški povzetek doktorske disertacije na eni strani, če le-ta ni v
vezanem izvodu).
Oddelke naprošamo, da sodelavce na oddelku, kot tudi zunanje (so)mentorje in člane komisij
seznanijo z roki za oddajo gradiva za obravnavo na sejah Komisije za doktorski študij in Senat
FF, da bodo lahko pravočasno in ustrezno izpeljani vsi postopki od oddaje do zagovora, kot
jih predpisuje Statut Univerze v Ljubljani, in sicer:
Predlog spremenjenih komisij za oceno in zagovor doktorske disertacije:




do 30. 3. 2016 do 13. ure (KDRŠ FF 7. 4. 2016)
do 4. 5. 2016 do 13. ure (KDRŠ FF 12. 5. 2016)
do 25. 5. 2016 do 13. ure (KDRŠ FF 2. 6. 2016)

Ocene doktorskih disertacij (na podlagi določil fakultetnih Pravil in Statuta Univerze v
Ljubljani morajo biti oddane najpozneje v roku treh mesecev od imenovanja komisije za
oceno):




do 25. 5. 2016 do 13. ure (KDRŠ FF 2. 6. 2016 / Senat FF 15. 6. 2016)
do 15. 6. 2016 do 13. ure (KDRŠ FF 23. 6. 2016 / Senat FF 6. 7. 2016)
do 7. 9. 2016 do 13. ure (KDRŠ FF 15. 9. 2016 / Senat FF 28. 9. 2016)



Znanstveni magistrski / specialistični študij

Zaključek študija pomeni uspešno opravljene vse obveznosti v skladu z individualnim
študijskim programom ter uspešno opravljen zagovor magistrskega / specialističnega dela.
Vsi študenti, ki imajo veljavnost individualnega študijskega programa podaljšano do 30. 9.
2016 morajo magistrsko/specialistično delo oddati v Referat za doktorski študij (3. stopnja)
najpozneje do konca meseca marca 2016.
To je rok, ki ga je določila Komisija za doktorski študij Filozofske fakultete z namenom
zagotovitve pravočasne izpeljave vseh postopkov od oddaje do zagovora, kot jih predpisuje
Pravilnik o podiplomskem študiju Filozofske fakultete
Študenti morajo ob oddaji magistrskega / specialističnega dela, poleg 5 oziroma 6 trdo vezanih
izvodov, predložiti tudi izjavo mentorja, da je delo vsebinsko primerno za oddajo ter indeks z
vpisanimi opravljenimi študijskimi obveznostmi.
Kasnejša oddaja magistrskega / specialističnega dela je sicer mogoča, če s tem soglaša
mentor-ica, ki se v tem primeru obveže, da bosta kljub temu postopek ocenjevanja in zagovor
izpeljana najkasneje do 30. 9. 2016.
Ob oddaji magistrskega dela študent/ka poravna stroške zagovora v skladu s cenikom FF UL.

