V skladu z doloiili Zakona o visokem iolswu ZVIS
(Ur. l. RS 75/2016\, Zakona o strokovnih in
znanstvenih naslovih ZSZN-1 (Ur. l. RS 6L-257L/O6!
in Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 4/2017)
je Senat FS na svoji 13. seji dne 09.05.2008, 23.
seji 27.8.2009, 8. seji 27.5.2010,20. seji 26.5.2011,
na 5. seji I5.L2.20I1, na 37. seji 19.1.2017 in na 1.
seji 19. L0.2017 sprejel naslednja:

predpisanim zakljuinim delom mora Student le-to
izdelati in ga s strani za dani Studijski program
pristojne diplomske komisije pozitivno ocenjenega
uspeino zagovarjati.
4.alen

I.

rezultat

samostojnega dela Studenta. Zakljuino delo/naloga

in

magistrskega itudija je
praviloma razvojno ali raziskovalno, na
visoko5olskem strokovnem Studiju pa so teme
zakljudnih del praviloma zajete iz aktualnih
univerzitetnega

PRAVIIA O DIPLOMIRANJU na

mora biti

ZakljuEno delo/naloga

FS

UVODNE DOTOEBE

strokovnih in razvojnih problemov prakse.

1.dlen

Ta pravila podrobneje dolodajo pogoje in postopek
za dvig teme diplomskega, magistrskega dela, ali
zakljuine naloge, izdelavo, oddajo in zagovor leteh. Zakljudno delo/naloga
nadaljevanju:
zakljuino delo za VS in MAG, zakljuEnd naloga za

4a. alen

Obvezni tiskan izvod zakljudnega dela/naloge je
javno dostopen v knjiinici FS, elektronska verzija pa

(v

preko repozitorija UL (RUt).

UN) je pisni dokument, s katerim Student izkaie,
kako zmore v Studiju pridobljena znanja uporabiti
za obravnavanje izbrane teme. Zakljudno delo je
glede na itudijski program eden izmed pogojev za
pridobitev s Studijskim programom opredeljenega
strokovnega naslova na Fakulteti za strojniitvo (v
nadaljevanju FS).

V

primeru,

da

zakljuino delo/naloga vsebuje varovane ali zaupne
podatke, lahko dekan na pisno proinjo lastnika
podatkov odobri nedostopnost za iim krajii das oz.
najdlje do enega leta od dneva zakljudka ltudija. ee
ob koncu navedenega obdobja 5e vedno obstajajo
utemeljeni razlogi za nadaljnjo nedostopnost
vsebine pisnega zakljuanega dela/naloge, se lahko
na predlog mentorja in ltudenta podaljia obdobje
nedostopnosti vsebine pisnega zakljuinega
dela/naloge itudija za nadaljnje obdobje do enega
leta. V primeru odobritve nedostopnosti
zakljudnega dela/naloge se izda pisni sklep.

2.alen

lzobraievanje, ki ga skladno z akreditiranim
itudijskim programom in temi pravili izvaja FS,
zaJema:

- visokoSolsko strokovno izobraievanje v okviru
Visokoiolskego strokovnego itudijskego
programo prve stopnje STROJNTSWO - projektno
aplikativni progrom (bolonjski program) za
pridobitev strokovnega naslova diplomironi(a)
i n Ze n i 4ko ) st rojn i itva (VS),
- univerzitetno izobraievanie v
okviru
Univenitetnego itudijskega progromo prve
stopnje STROJNTSWO - rozvojno roziskovalni
progrdm (bolonjski program) za pridobitev
strokovnega naslova diplomironi(a) inienir(ko)
strojniitvo (UN),
- univerzitetno izobraievanje v
okviru
Mogistrskego itudijskego programo druge
stopnje STROJNTSTVO - razvojno roziskovalni (RR)
progrdm (bolonjski program) za pridobitev
strokovnega naslova mdgiste(ica) inZenir(ko)

II,

IZBIRA TEME, PRIPRAVA PREDTOGA TEME IN
IZBIRA MENTORJA
5. ilen

Naslov teme zakljudnega dela/naloge

lahko

predlaga:

-

student,
gospodarske druibe, strokovna druitva in druge

institucije, ki sodelujejo

visokoiolski uaitelji,
programe

s FS,

ki

izvajajo

Studijske

FS,

visokoSolski sodelavci

v

sodelovanju

z

visokoSolskimi uditelji iz prej5nje alineje.

Student praviloma sam predlaga temo in izbere
mentorja, ki pedagoiko, strokovno in znansweno
pokriva predlagano vsebino dela. O primernosti
teme odloia mentor, ki predlog teme posreduje
Studentskemu referatu. te je tema zakljudnega
dela/naloge interdisciplinarna, lahko mentor po
posvetovanju s predsednikom za dani Studijski
program pristojne diplomske komisije predlaga tudi
somentorja za tisti del strokovnega podroaja teme,
ki ne spada v njegovo izvolitveno podroije.

stroiniStvo.
3.aten

za pridobitev listine o zakljudenem itudijskem

programu in s tem strokovnega naslova je
potrebno opraviti vse s programom predpisane
Studijske obveznosti. V Studijskih programih s

Tema zakljuinega dela se lahko podpiSe po zadnji

1t6

navedenih itudijskih programov, je lahko mentor
5e tri leta po zadnjem nosilstvu uinega predmeta
oziroma po upokojitvi.

opravljeni Studijski obveznosti, zakljuino delo pa se

lahko odda po preteku 30 dni od dne

podpisa

reme.

Student UN programa po dogovoru z mentorjem
izbere naslov in temo zakljuine naloge. Student
vlogo za prevzem zakljudne naloge odda v
Studentski referat po zakljuiku 5. semestra.
6.

Senat FS lahko, na predlog pristojnega prodekana,
za posamezno temo, za katero itudent na FS ne
more najti mentorja, imenuje za mentorja

visoko5olskega
zgornjih pravil.

z

izvolitvijo

tudi

izven

tlen

Vsak Student ima pravico do mentorja. Mentorja si

I

pridobi Student praviloma sam. Na pisno proinjo
mu mentorja doloEi za dani Studijski proBram
pristojni prodekan (v nadaljevanju pristojni

II, PRIJAVA TEME ZAKUU.NEGA DEtA

Student lahko prijavi temo zakljuinega dela, ko ima
uspeino opravljene vse s studijskim programom
dolodene itudijske obveznosti, razen zakljuinega

prodekan).

pri

zakljuEnih delih/nalogah v okviru
univerzitetnih in magistrskih Studijskih programov
je lahko visokoSolski uEitelj z nazivom redni
profesor, izredni profesor ali docent, ki je nosilec
ali sonosilec vsaj enega uinega predmeta v

Mentor

uiitelja

dela.

Student predloii izpolnjeno prijavo za dvig teme
zakljuinega dela, skupaj z zahtevano

dokumentacijo vsaj 7 (sedem) dni pred
nameravanim podoisom teme 5tudentskemu

progra mu.

referatu.

Mentor pri zakljuinih delih v okviru visokoSolskih
strokovnih 5tudijskih programov je lahko tudi
visokoSolski uiitelj z nazivom viiji predavatelj ali
predavatelj, ki je nosilec ali sonosilec vsaj enega
uinega predmeta v programu. ee predavatelj kot
nosilec ali sonosilec uanega predmeta ni zaposlen
za polni delovni ias na FS, mora kot mentor
predlagati tudi somentorja, ki je najbli:ji
strokovnemu podroiju teme in je redno zaposlen
na FS, razen v primerih, ko to iz praktiinih razlogov

Prijava teme zakljudnega dela obsega:

a) lzpolnjeno in podpisano vlogo za dvig teme
ee ltudent nima izbranega mentorja, mu

b)

c)

pri

izbiri pomaga pristojni prodekan.
Predpisane uradne dokumente,
Dispozicijo zakljuinega dela v obsegu pribliino
% strani formata A4, ki jo posreduje kandidatov
mentor in vsebuje:
naslov zakljuinega dela,
opredelitev obravnava ne teme,
smoter in cilje zakljudnega dela,
predvidene metode dela,
rok za oddajo zakljudnega dela, ki mora biti v

-

ni mogode.

Nosilci in sonosilci uEnih predmetov Studijskih
programov na FS so vsako leto vpisani pri
posameznih udnih predmetih v ltudijskem

skladu s 14. dlenom teh pravil.

program u.
IV. PODPIS TEME ZAKUUENEGA DEtA

Somentorji pri zakljuinih delih/nalogah so lahko vsi
visokosolski uaitelji, ki so lahko tudi mentorji. Poleg

njih pa 5e vsak, ki ima izvolitev v

Kandidatov mentor predloii predlog teme

naziv

visokoSolskega uaitelja, a ni nosilec uinega
predmeta na FS. Somentor je lahko tudi vsak, ki
ima izvolitev v naziv znanstveni delavec.

za

Predlog teme zakljudnega dela mora biti slovniino

pravilen in mora jasno opredeliti: strokovni
problem, obseg del, ki jih bo kandidat v
predvidenem dasu opravil, ter metodologijo

Somentorji zakljudnih del/nalog lahko v primeru
interdisciplinarnosti teme zakljudnega dela/naloge
ali itudijske izmenjave itudentov v okviru
ERASMUS oziroma CEEPUS projektov tudi
visokololski uditelji iz drugih univerz ali fakultet in
sodelavci drugih institucij, ki imajo ustrezno

izvolitev

v

naziv visokololskega uiitelja

kljuinega dela 5tudentskemu referatu.

reievanja naloge.
5tudentski referat posreduje predsedniku pristojne

diplomske komisije predlog teme v pregled in
potrditev. V primeru soglasja mentorja in vseh, ki
so podali pripombe, se pripravi tema v ustrezni

za

obravnavano podrotje.

obliki za podpis.

Pri izbiri mentorjev in somentorjev imajo za vsa
izvolitvena podroija FS prednost zaposleni na FS.

Studentski referat poskrbi za pravilen prepis
predloga predloiene oziroma usklajene teme v
dogovorjeno obliko in pridobi podpise mentorja /
somentorja, predsednika pristojne diplomske

Zunanji ali upokojeni visokoSolski uditelj, ki je bil
nosilec vsaj enega udnega predmeta v 2. dlenu

2t6

komisije in pristojnega prodekana.

Med izdelavo zakljudnega dela/naloge je praviloma

Predsednik pristojne diplomske komisije ali
pristojni prodekan po svoji presoji lahko pred

moina le ena menjava mentorja/somentorja.
11. alen

podpisom 5e opravita potrebne uskladitve vsebine
oz. popravke teme, lahko pa jo tudi zavrneta.

ee itudent med izdelavo zakljuinega dela/naloge
zaradi oomembnih in neoredvidenih okoliidin
ugotovi, da ga ne more izdelati, lahko prosi za

Predsednik pristojne diplomske komisije in pristojni

prodekan potrdita predlog teme zakljuinega dela
svojima podpisoma.

s

odstop od odobrene teme zakljuinega dela/naloge.
Utemeljeno proinjo za odstop obravnava mentor

Student podpiie temo zakljudnega dela v dveh
originalnih izvodih po pridobitvi vseh predhodnih
podpisih in ugotoviwi Studentskega referata, da
ima izpolnjene vse obveznosti po programu in
zahteve iz 7. dlena.

Po podpisu se 1(en) izvod teme zakljudnega dela

izroii kandidatu, drug izvod zadrii

s

predsednikom pristojne diplomske komisije v 15.
dneh. de pristojni prodekan sprejme odstop od
odobrene teme, lahko itudent prijavi novo temo.
Student lahko praviloma le enkrat prosi za odstop
od odobrene in odobritev nove teme zakljuanega
dela/naloge.

Studentski

12. alen

referat.

Za oblikovno in slovniino pravilnost zakljuinega

Kandidat svoj izvod teme zakljudnega dela z
originalnimi podpisi vloii kot drugo stran v svoje
zakljuino delo.
ee ltudent pripravljene teme ne podpiSe v roku 3

dela/naloge je odgovoren itudent. Pristojna
diplomska komisija lahko delo zaradi teh

mesecev, lahko s pisno vlogo zaprosi za podaljSanje
veljavnosti teme. K pisni vlogi mora predloiiti tudi

VI. PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBINE

mentorjevo soglasje, da je tema ie aktualna. O
vlogi odloia predsednik pristojne diplomske

Zakljudna dela:

pomanjkljivosti zavrne.

13. alen

Po podpisu teme zakljuinega dela (najkasneje v
roku 6 mesecev), soglasju mentorja, in pregledu
zakljuinega dela Komisije za kakovost del, itudent
odda elektronsko obliko pisnega zakljuinega dela v
itudentski informacijski sistem VlS, kjer se izvede
postopek preverjanja podobnosti vsebin. Mentor
na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine
v (101 desetih delovnih dneh odlodi ali je zakljuino

komisije v soglasju z mentorjem.

V.

IZDEI.AVA ZAKUU.NEGA DELA/NALOGE
9. alen

Zakljuino delo/naloga je kandidatovo samostojno
delo, ki obravnava izbrano temo z znanji, ki jih
obsega Studijski program

5tudent

pri

F5.

delo primerno za zagovor.

izdelavi zakljudnega dela/naloge

samostojno uporablja strokovno literaturo in druge

kljuine naloge:
Po podpisu teme zakljuine naloge (najkasneje v
roku 6 mesecev) in soglasju mentorja, 5tudent
odda elektronsko obliko pisne zakljudne naloge v
ltudentski informacijski sistem VlS, kjer se izvede
postopek preverjanja podobnosti vsebin. Mentor
na podlagi analize preverjanja podobnosti vsebine
v (10) desetih delovnih dneh odlodi ali je zakljuino
delo primerno za zagovor.

strokovne vire. Pri izdelavi ga s teoretidnimi,
strokovnimi, vsebinskimi in metodoloikimi napotki

Za

usmerja mentor

/ somentor.
Zakljuino delo/naloga ne more biti le povzetek
tujih objav, temvea in predvsem rezultat lastnega
strokovnega, razvojnega ali raziskovalnega dela.
10. alen

ee Student ali mentor/somentor med izdelovanjem
zakljudnega dela/naloge ugotovi, da sodelovanje z

imenuje drugega mentorja oz. somentorja.

V kolikor mentor presodi, da je itudent podobne
dele besedila zakljudnega dela/naloge neustrezno
oznadil in da gre za previsok delei podobnih vsebin
zahteva popravke vsebine, ki jih mora Student

Mentor/somentor lahko odstopi od mentorstva, ie

odpraviti najkasneje v roku (10) deset delovnih dni.

mentorjem/somentorjem ali ltudentom ni vea
mogoie, pisno prosi pristojnega prodekana, da

ugotovi,

da

Student

ni

upoiteval

Pri tem se smiselno uporablja Pravilnik

njegovih

o

preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike
pisnega zakljudnega dela itudija in pogojih za
zaiasno nedostopnost vsebine pisnega zakljuinega
dela ltudija ter Navodila za oddajo elektronskih
oblik pisnih zakljudnih del studija in preverjanje

priporoiil.

O

upraviienosti zamenjave odloai pristojni
prodekan najkasneje v 15 dneh. lskanje drugega
mentorja / somentorja poteka v skladu s 5. Elenom.

3/6

PS in MEH). Komisija za kakovost zakljudnih del
zaseda najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni od
zadnjega roka za oddajo nevezanega zakljuinega
dela.

oodobnosti vsebine na UL.

Delei podobnosti vsebin zakljuinih del je doloden
sklepom Senata
VII,

s

FS.

Oddane pripombe Komisije za kakovost zakljuinih

OBSEG IN OBLIKA ZAKUUENEGA DELA/NALOGE

del Studentski referat posreduje mentorju

14. alen

5tudent izdela zakljutno delo/nalogo

v

knjiZni

in

5tudentu.

de ima

Studentski referat s pripombami
seznanita kandidata in mu podata napotke za
spremembo in dopolnitev zakljuinega dela. V

izvod mentorju (in somentorju).
Zakljuino delo VS programa obsega 40

vetje vsebinske pomanjkljivostl lahko zakljuino

(tiskani) obliki (2) dva izvoda, oziroma (3) tri izvode,

Mentor

somentorja). En izvod zakljudnega
dela/naloge v knjiini obliki z originalnimi podpisi
teme ostane Studentskemu referatu drugi (in tretji)

kolikor Komisija za kakovost zakljuinlh del ugotovi

do najvef
60 tipkanih strani, MAG programa pa od 50 do
najvei 100 tipkanih strani formata A4 (priloge, ie
so nujne, se ne Stejejo). student pri izdelavi
uporablja Navodila za izdelavo in oblikovni izgled

delo Studenta zavrne, z moinostjo dopolnitve.

Student kondno verzijo zakljuinega dela naloii na
VlS, kjer se izvede pregled podobnosti vsebin.
lzdelano zakljuino nalogo na UN programu
pregleda le mentor. Na osnovi mentorjevega
soglasja, itudent konino verzijo zakljuine naloge
naloii na VlS, kjer se izvede pregled podobnosti

zakljudnih nalog.
Zakljudna naloga na UN programu obsega najmanj
20 strani formata 44.Student pri izdelavi uporablja

vsebin.

sledeia navodila: 1. Postopek izdelave zakljuine
naloge in 2. Navodila za izdelavo in oblikovni izgled
za kljuinih nalog.
Zakljudno delo/naloga je praviloma napisano v
slovenskem jeziku. Senat FS lahko na pisno vlogo
itudenta odobri izdelavo in zagovor zakljuinega
dela/naloge tudi v angleikem .jeziku, ie gre za

16. alen

Kandidat odda vezano zakljuino delo/nalogo, ko je
ustrezno dopolnjeno. Kondno zakljuEno
knjiini vezavi) mora
deio/nalogo (2x oz. 3x

to

izmenjav. V vsakem primeru

in

je

dan zagovora.

V primeru, da Student iz opraviiljivih razlogov ne

more dokonaati zakljuinega dela/naloge v
predpisanem roku, mora pred iztekom roka prositi
podaljianju roka oddaje
za podaljianje.

O

potrebno uvod,

obseien povzetek pripraviti

zakljudnega dela/naloge do enega (1) meseca
odlota predsednik pristojne diplomske komisije, do
treh (3) mesecev pristojni prodekan, za ved kot tri

v

slovenskem jeziku.

5tudent pri izdelovanju zakljuinega dela/naloge
uporablja Navodila za izdelavo in oblikovni izgled
zakljuEnega dela, ki so sestavni del Pravil o
diplomiranju na FS. Odstopanja od pravil iz Vll.
poglavja lahko dovoli le pristojni prodekan na

(3) mesece pa senat Fs.
17.ilen

ee Student odda zakljuino delo v predpisanem
roku in se zaradi utemeljenih razlogov {npr.

priporodilo mentorja.

v

v

kandidat oddati v Studentski referat najkasneje na

tujega 5tudenta, tujega mentorja ali somentorja, ali
skupni itudijski program s tujo univerzo ali je bila
naloga opravljena v tujini v okviru mednarodnih

zakljuiek

in

zdravstvenih, ipd.) ne bo mogel udeleiiti njenega
zagovora, se kljub vsemu povabi mentorja na 1.

l. PREDIOZTTEV ZAKUUaNEGA DErA/ NATOGE

naslednjo sejo, da poroia

o zakljuanem delu in
poda oceno. Kandidat pa mora predloiiti v
studentski referat pisno vlogo za preloiitev

Student (VS in MAG programa) v referat odda
zakljuino delo vezano v spiralo po preteku 30 dni
od podpisa teme in odobritvi mentorja. Student
delo odda najkasneje v roku 12 dni (dve sredi) pred

zagovora, z ustreznimi dokazili. O preloienem
zagovoru do (1) enega meseca odloda predsednik
pristojne diplomske komisije, do (3) treh mesecev
pristojni prodekan, za ved kot tri mesece pa Senat

sejo diplomske komisije.

Oddano nevezano zakljudno delo je do seje
pristojne diplomske komisije v Studentskem

18.

referatu na vpogled Komisiji za kakovost zakljudnih

ilen

Pristojna diplomska komisija oceni zakljuino delo
ocen:odlidno (10), prav dobro (9), prav
dobro (8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1

de l.

z eno izmed

Komisija za kakovost zakljuinih del ima najmanj
itiri flane, ki predstavljajo osnovne smeri (KM, EPS,

do 5). Pri ocenjevanju upoiteva
4t6

predvsem

naslednja merila:
iirina in poglobljenost teoretske podlage,
poznavanje domaae in dostopne tuje literature,

-

zu. cten

razalenjevalnatemeljitost,

Zagovori pozitivno ocenjenih zakljudnih

samostojnost, prodornost, izvirnost

nastopijo od drugega delovnega dne dalje po seji
diplomske komisije.

ustvarjalnost raziskave

-

rx. zAGovoR ZAKUUcNEGA DELA/NATOGE

in

ter (ali) razvojnih

oziroma strokovnih prispevkov,

zmogljivost oblikovanja besedila
kultura.

in

Zagovor

19. alen

zagovor diplomskega
mentor/somentor

ter

dela, ki jo

za

sestavljajo

in lokacijo zagovora zakljudne naloge UN
programa mentor sporodi v 5tudentski referat, ki
informacijo objavi na spletni strani FS. Zagovor
zakljudne naloge pred komisijo v okviru laboratorija
organizira mentor. 5tudent zagovarja zakljuino
nalogo pred komisijo, ki jo sestavljajo mentor in
dva visokoSolska uiitelja. Vsaj en alan komisije je iz
drugega laboratorija.
eas

najmanj dva visokoSolska

uditelja razlifnih strokovnih smeri.
Komisijo za zagovor zakljudnega dela se imenuje na

seji pristojne diplomske komisije. Seja pristojne
komisije praviloma poteka enkrat mesedno v vseh

z

v juliju.

Seje so doloiene s
5tudijskim koledarjem. Seje sklicuje in vodi
mesecih

izjemo

javen. Zagovor vodi

imenovani
predsednik Komisije za zagovor zakljuinega dela.
Zagovor poteka v slovenskem jeziku, izjemoma v
drugem jeziku, ie je to odobril Senat FS. Predsednik
Komisije za zagovor vodi o zagovoru zapisnik.

jezikovna

Student zagovarja zakljudno delo pred Komisijo

je

del

predsednik pristojne diplomske komisije oz. njegov
namestnik, ki ju imenuje Senat FS. Administrativne
zadeve za sklic seje ureja Studentski referat. Na
sejo se obvezno vabi mentorje in somentorje
kandidatov, ki so do roka za oddajo zakljutnih del
oddali zakljudno delo. ie se mentor/somentor iz
opraviiljivih razlogov ne more udele:iti seje, mora

21. alen

elani Komisije za zagovor

in

Studenti

so

na

zagovorih obledeni, kot je doloieno v Navodilih za
zagovor diplomskih del na UL FS (za ltudente) in v
Protokolu sveianosti na UL FS (za zaposlene).
22. Cten

Zagovor poteka tako, da predsednik Komisije za
zagovor najprej predstavi Studenta. V nadaljevanju
predsednik pojasni itudentu postopek zagovora in
najavi temo zakljuinega dela/naloge.
5tudent predstavi svojo zakljuino delo/nalogo
(pribliino 10 do 15 minut), pri tem se osredotoii
predvsem na razloge za izbiro teme, metode dela in
najpomembnejie ugotovitve, ki so plod njegovega
lastnega dela.5tudent predstavitev pripravi v PPT.
Po predstavitvi dela kandidat odBovarja na redna in

posredovati pristojni diplomski komisiji pisno
poroiilo o zakljuinem delu s predlogom ocene
najmanj 24 ur pred sejo pristojne diplomske
komisije.

Studentski referat za sejo pripravi zahtevano
dokumentacijo in jo na dan seje izrodi predsedniku
pristojne diplomske komisije oz. njegovemu
namestniku.

Pristojna diplomska komisija na zaprti seji na

osnovi mnenja mentorja/somentorja in
predloienega zakljudnega dela odloEi o oceni

morebitna dopolnilna vpraianja. Vrstni red
izpralevalcev doloii predsednik Komisije za
zagovor, praviloma v naslednjem zaporedju:
mentor in somentor, dlani komisije, predsednik

posameznega zakljudnega dela, ugotovi ali
kandidati izpolnjujejo pogoje za zagovor, doloii
komisije za zagovore in predsednike ter datume in
ure 2agovorov.

komisije in obdinstvo.

ie

Zagovor za posameznega itudenta traja skupaj do
45 minut.

pristojna diplomska komisija oceni zakljudno
delo z nezadostno, kandidat ne more pristopiti k
zagovoru.

23. alen

Po

kondanem zagovoru vseh kandidatov za
razpisani termin Komisija za zagovot na zaprti seji

Predsednik pristojne diplomske komisije se v treh
pristojnim
delovnih dneh posvetuje
prodekanom, ki odloii ali sme kandidat izdelati
novo zakljudno delo pod istim naslovom ali pa si

(3)

s

odloai o oceni zagovora in o kondni oceni Studija.

Komisija

za

zagovor oceni zagovor z eno izmed

izbere drugo temo.

ocen:

Predsednik pristojne diplomske komisije sklepe
seje komisije predloii Studentskemu referatu, ki
zagovore objavi na spletni strani ter poskrbi za

Odlidno (10), prav dobro (9), prav dobro (8), dobro
(7), zadostno (6) ali nezadostno (1 do 5), pri iemer

je na UN studiju

ocena sestavljena na osnovi
kakovosti pisnega poroiila (70% delei) ter

nemoten potek zagovorov.
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XI,

Studentovega ustnega zagovora (30% delei).

EVIDENCE O ZAKUU.KU STUOUE IN
ZAKUU.NEM DELU/NALOGI

Pri ocenjevanju Komisija za zagovor upolteva

28. alen

predvsem naslednja merlla:
Kakovost predstavitve zakljudnega dela/naloge,
Sposobnost kandidata, da predstavi doseike
svojega dela v predpisanem iasu,
Kakovost odgovorov na zastavljena vpraSanja.

-

Studentski referat vodi

-

oceno

zagovora (1 do 5), konina ocena Studija ne more
biti oozitivna.

Kandidat lahko ponovno zagovarja isto zakljudno

delo na naslednjem roku pred drugo

sestavo

komisije.
Komisija za zagovor poda oceno ustnega zagovora
zakljutnega dela/naloge 5tudenta.

-

24. alen

Po zakljudenem postopku ocenjevanja predsednik
Komisije za zagovor vpiSe ocene v zapisnik Zapisnlk

podpiSejo

vsi alani Komisije za

zagovor

in

predsednik pristojne diplomske komisije.

in

priimek

in ime mentorja ter

zakljudno oceno itudija in
datum za kljudka ltudija.

Obrazci, vzorci in druge listine vezane na zakljuino
delo/nalogo, so priloga teh pravil.
Obrazci za itudenta (diplomanta):
obrazec teme zakljuinega dela/naloge lodeno za
UN, VS in MAG Studij,
navodila
izdelavo
oblikovni izgled
zakljudnega dela s prilogami:

s

priloinostnim nagovorom zakljudi sejo.
Po zakljuiku razglasitve predsednik Komisije za
zagovor izroai zapisnik v Studentski referat. Po
zagovoru 5tudentski referat en (1) izvod knjiinega
zakljuinega dela/naloge izrodi Knjiinici F5.

-

25- alen

in

za

predloga za pisanje diplomskih/magistrskih del
in zakljuine naloge.

de se kandidat ne strinja z ocenami zakljudnega
dela/naloge in zagovora, mora pisno pritoibo
oddati v dekanat FS v treh (3) delovnih dneh po

Obrazci za dlane diplomske komisije:

-

zapisnik

o zagovoru diplome UN, VS in

MAG

Studija,

zagovoru. Pritoibo obravnavata pristojni prodekan
in predsednik pristojne diplomske komisije v skladu
s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja
FS ter s temi pravili. Drugostopenjski pritoini organ
je Senat FS.

Obrazci za Studentski referat:
obrazec: Potrdilo o diplomiranju,
vzorec: Diplomska listina,
vzorec: Priloga k diplomi.

-

X. zA.ASNo PoTRDILo o KoNTANEM STUDUU IN

30.alen

PODELITEV ZAKUUENIH LISTIN

Pravila o diplomiranju priinejo veljati naslednji dan

2b. cten

po sprejemu na Senatu

Po uspeSnem zagovoru zakljuinega dela/naloge in

znani kondni oceni izda Studentski referat

morebitnega

somentorja,
ltevilko zakljuinega dela/naloge,
povpredno oceno izpitov in vaj,
oceno zakljudnega dela/naloge,

XII. KONENE DOIOiBE

Predsednik Komisije za zagovor Studentu z
obrazloiitvijo sporoii uspeinost zakljudka itudija,

razglasi pridobljeni strokovni naslov

Knjigi diplomantov

evidenco o vsakem diplomantu, ki vsebuje:
priimek in ime diplomanta, vpisna itevilka
datum in kraj rojstva,
dokonEano srednjo 5olo,
leto zakljudka srednje !ole,
leto prvega vpisa,
smer Studija,
leto nastopa absolventskega staza,
naslov teme zakljutnega dela/naloge,

-

ee Komisija za zagovor dolodi negativno

v

FS.

Z dnem pridetka uporabe

teh Pravil o diplomiranju,
prenehajo veljati dosedanja Pravila o diplomiranju.

FS

diplomantu potrdilo o diplomiranju.

31.aten

2i. den

Pravila o diplomiranju se objavijo na intranetu in
internetu FS.

Slovesna podelitev zakljuinih listin je praviloma
trikrat Ietno. Diplomanti prejmejo pisno vabilo na
slovesno podelitev na njihov stalni (domaEi) naslov.
Udeleienci slovesne podelitve zakljutnih listin so
obleteni skladno z Navodili za zagovor diplomskih
del na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojniltvo.

V Ljubljani, t9.L0.20I7
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