
Študijski program 3. stopnje
KMETIJSTVO

ZNANJE IN TRADICIJA



ZAKAJ ŠTUDIRATI
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in prak-
tične izkušnje, da se lahko po končanem študiju 
vključi v katerokoli dejavnost s področja kmetij-
stva, povezano s pridelavo zdrave hrane, varstvom 
okolja, korektnim odnosom do vseh živih organiz-
mov. Prav tako pridobi znanja za samostojno raz-
vijanje in reševanje najzahtevnejših problemov na 
področju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih reši-
tev v strokovni in znanstveni praksi.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Doktorski študijski program Kmetijstvo je namenjen 
pridobivanju poglobljenih teoretskih in metodolo-
ških znanj za samostojno razvijanje novega znanja 
in reševanje najzahtevnejših problemov na področju 
kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih rešitev v stro-
kovni in znanstveni praksi. 

Prvi letnik študija je namenjen poglabljanju interdi-
sciplinarnega in multidisciplinarnega pristopa k raz-
iskavam, kakor tudi strokovnemu in znanstvenemu 
poglabljanju kandidata na izbranem področju kme-
tijstva, ki se navezuje na temo njegovega razisko-
valnega dela. V drugem in tretjem letniku študent 
pod vodstvom izbranega mentorja samostojno iz-
vaja raziskovalno delo in pod mentorskim vodstvom 
pripravlja doktorsko disertacijo

Študij je usmerjen v usposabljanje za vrhunsko razi-
skovalno dejavnost, predvsem s ciljem razvoja novih 
znanj, uporabnih na danem segmentu kmetijske de-
javnosti za praktično in svetovalno delo. Zaradi vse 
večje kompleksnosti kmetijske proizvodnje (oko-
lje, zdrava hrana, konkurenčnost s tujimi proizvajal-
ci ...) in novih problemov, ki pri tem nastajajo, je na 
doktorski ravni izobražen strokovnjak, ki na osnovi 
znanstvenega pristopa rešuje nastajajoče probleme, 
nujno potreben za vsa najzahtevnejša delovna me-
sta, ki se navezujejo na kmetijstvo.

Se želite usposobiti za vrhunsko 
raziskovalno delo?
Sodobnim trendom v 
izobraževanju prilagojeni triletni 
doktorski študijski program 
Kmetijstvo to omogoča.



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Med temeljnimi cilji velja izpostaviti:
•  usposabljanje za vrhunsko znanstveno razisko -

valno delo,
•  temeljito poglabljanje znanja na posameznih zelo 

ozko speci�čnih področjih kmetijstva,
•  splošno razumevanje in usposabljanje za upora -

bo in ustvarjanje novih znanstveno raziskovalnih 
metod, vključujoč najsodobnejše biometrične in 
analitične postopke,

•  vrhunsko usposabljanje za samostojno in team -
sko delo ter ustvarjanje novih virov znanja,

•  usposabljanje za samostojno komuniciranje v 
mednarodnem znanstvenem okolju; vključujoč 
prezentacije in publiciranje izsledkov lastnega 
raziskovalnega dela,

•  usposabljanje za prevzemanje odgovornosti za 
vodenje najzahtevnejših sistemov,

•  razvijanje samostojnih kritičnih pogledov in re�e -
ksij, nanašajoč se na sodobne probleme razvoja 
kmetijstva ...

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Zaradi izrazite raznolikosti kmetijstva v Sloveniji, 
vpetosti kmetijstva v sodobno družbo, multifunk -
cionalnosti, navezovanje na druge gospodarske de -
javnosti, naraščajočega pomena pridelave zdrave 
in varne hrane, kontrole pridelave …, so možnosti 
zaposlitve doktorja znanosti s področja kmetijstva 
zelo široke. Doktor znanosti s področja kmetijstva 
se bo sposoben vključiti v raziskovalno delo insti -
tucij, ki se ukvarjajo z raziskavami v kmetijstvu in v 
delo na najzahtevnejših strokovnih in razvojnih de -
lovnih mestih, vključno z vodilnimi delovnimi mesti. 
Njegovo mesto je tako v najzahtevnejšem osnov -
nem praktično proizvodnem kmetijstvu, kot v sve -
tovanju, izobraževanju in raziskovanju.

Študijski program KMETIJSTVO (DR)

Trajanje programa 4 leta (8 semestrov študija)

Zaključek študija Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu najmanj 
240 ECTS in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo

Vpisni pogoji Na doktorski študij se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
•  študijski program 2. stopnje, 
•  študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
•  študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 

2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred 
vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk

•  študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug eno -
vit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

•  pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je v skladu z zgoraj navedenimi pogoji končal 
ekvivalentno  izobraževanje v tujini.

Pridobljeni naziv doktor(ica) znanosti s področja kmetijstva

Dodatne informacije Referat za študentske zadeve  
Tel.: 02 320 90 19  
elektronski naslov: referat.fkbv@um.si, www.fkbv.um.si



Pivola 10, 2311 Hoče
Tel: 02 320 90 00, Fax: 02 616 11 58

www.fkbv.um.si


