Sprejeto 24.3.2016

V skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti elektronske oblike pisnega zaključnega dela
študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija je
Senat Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 24.3.2016 sprejel
prilogo k Pravilom o postopku za pridobitev naslova doktorja znanosti na NTF
Študent v referat odda najmanj 1 trdo vezan izvod in elektronsko verzijo zaključnega dela,
izdelanega skladno z navodili tega pravilnika in podpiše izjavo o istovetnosti tiskane in
elektronske oblike zaključnega dela. Elektronsko obliko zaključnega dela odda v študijskem
informacijskem sistemu NTF, ki avtomatsko izvede preverjanje podobnosti in izdela analizo,
ki se shrani v študentskem referatu.
Podrobno postopek po opravljeni analizi določa univerzitetni pravilnik v 2. - 7. odstavku 3.
člena. Če so mentor in/ali morebitni somentorji po opravljeni analizi zahtevali, da študent
zaključno delo popravi, študent popravljeno delo ponovno odda v študijskem informacijskem
sistemu NTF, ki ponovno preveri podobnost vsebine z deli v korpusu programske opreme in
izdela analizo.
Univerzitetni pravilnik določa, da je vsebina zaključnega dela lahko izjemoma začasno
nedostopna zaradi naslednjih razlogov:
 zaščita poslovnih skrivnosti,
 zaščita rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
 zagotavljanje varnosti ljudi in narave,
 varovanje tajnih podatkov.
Začasna nedostopnost traja do enega leta od datuma zaključka študija. Če ob izteku obdobja
še vedno obstajajo utemeljeni razlogi za nadaljnjo nedostopnost zaključnega dela, se lahko
ta na predlog mentorja in študenta podaljša še enkrat do enega leta.
Prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti vložita mentor in študent ter ju utemeljita in
podkrepita z dokazi, navedeta razloge ter predlagata trajanje obdobja začasne
nedostopnosti.
O prošnji s sklepom odloči dekan, tako da ji ugodi ali jo zavrne. Odločitev dekana je
dokončna.
Za tiskano obliko zaključnega dela začasno nedostopnost zagotavljajo knjižnice NTF, za
oddane obvezne izvode publikacij pa NUK. Sklep o začasni nedostopnosti se obvezno priloži
v knjižnice in NUK oddanim zaključnim delom.
Za elektronsko obliko zaključnega dela začasno nedostopnost zagotavlja upravljalec
Repozitorija UL, potem ko študentski referat v študijski informacijski sistem NTF vpiše datum
poteka začasne nedostopnosti.
Ta priloga Pravil začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu fakultete, uporablja pa
se od 1.4.2016.
Priloga se objavi na spletnih straneh NTF.
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