
 

 

Senat UP Fakultete za management je na svoji 15. redni seji, dne 22. 10. 2015 sprejel 

Merila za priznavanje raziskovalnega dela namesto magistrske naloge na drugi stopnji študija 

 

1) Študent lahko namesto priprave magistrske naloge zaključi študij tako, da uveljavlja raziskovalno delo 

v obliki objave enega ali več člankov, ki jih je objavil v času študija in se nanašajo na področje 

študija. 

2) Izsledki raziskovalnega dela morajo biti objavljeni v obliki: najmanj dveh in največ treh strokovnih 

člankov v revijah, ki imajo recenzijski postopek, ali enega znanstvenega članka. Članek, strokovni ali 

znanstveni, pripravi študent samostojno ali v soavtorstvu z visokošolskim učiteljem/mentorjem, pri 

čemer mora biti v tem primeru študent prvi avtor. 

3) Strokovni članek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav 

in širjenju znanja, zahtevnost besedila pa prilagojena uporabnikom in bralcem strokovne ali 

znanstvene revije, v kateri je objavljen (definicija po COBISS-u). Med priznane revije, ki objavljajo tudi 

strokovne članke prištevamo npr.: Naše gospodarstvo, HRM, Organizacija ipd. 

Prispevek s konference, ki je objavljen v zborniku konference, ne velja kot strokovni članek. Prav tako 

ne velja za strokovni članek objava članka v dnevnem časopisju, tedenskih in mesečnih publikacijah 

poljudne vsebine ter raznih glasilih podjetij. 

4) Kot znanstveni članek se upošteva izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek in 

predhodna objava. Izvirni znanstveni članek je izvirni znanstveni sestavek, ki opisuje izvirne rezultate 

temeljnih ali aplikativnih raziskav. Predhodna objava ali znanstvena beležka je prav tako znanstveni 

sestavek, ki vsebuje znanstvena spoznanja oz. rezultate znanstvenega raziskovanja. Pregledni članek 

obsega celovit pregled določenega vprašanja ali problema raziskovanja, o katerem že obstajajo 

objavljene znanstvene informacije, rezultati znanstvenega raziskovanja oz. znanstvena spoznanja. 

Znanstveni članek mora biti objavljen v reviji, ki je kategorizirana najmanj v C po metodologiji ARRS. 

5) Vsebina članka(-ov) mora biti skladna s področjem študijskega programa. Skupni obseg strokovnih 

člankov naj bo ena avtorska pola, kar ustreza približno 5.000 besedam (16 strani po 32 vrstic z okoli 

60 znaki v vrstici oz. okoli 30.000 znakov, vključno z razmiki).  

6) Študent odda vlogo (s prilogami) za ocenitev ustreznosti strokovnih člankov oz. znanstvenega  članka 

Komisiji za strokovno razvojno delo študentov (KSRDŠ). Obvezna priloga so objavljeni strokovni članki 

oz. znanstveni članek ali potrdilo urednika revije, da je članek sprejet v objavo. Iz potrdila mora biti 

razvidna dolžina in tema članka, članek mora biti priložen. KSRDŠ imenuje komisijo, ki oceni 

ustreznost članka(-ov) in izpelje zagovor po istem postopku, kot je določen za zagovor magistrske 

naloge. 


