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A - Podatki o kandidatu – kandidatki
Priimek in ime:

Rojstni datum:

Naslov:
Vpisna številka:

Telefonska številka:

Študijski program: (obkroži):

VS

Način študija: (obkroži)
REDNI – IZREDNI- ŠTUDIJ NA DALJAVO
UN

Naslov diplomske/magistrske naloge:
Datum odobritve teme diplomske/magistrske naloge:
Datum podaljšanja teme (če je bila tema podaljšana):
V ________________, dne_________________

Podpis študenta:

B - Izjava mentorja - mentorice
Podpisani(a) __________________________________________sporočam referatu za
študentske zadeve, da sem mentor diplomske / magistrske naloge
študentu(ki)_____________________________________________________________.
Diplomska / magistrska naloga ustreza odobrenemu naslovu in vsem določilom Pravilnika
o diplomski in magistrski nalogi tako po metodologiji kot po vsebini.
V _________________, dne_________________

Podpis mentorja(ice):

Podpisani(a) __________________________________________________________
sporočam referatu za študentske zadeve, da sem somentor diplomske/magistrske naloge
študentu(ki)___________________________________________________________.
Diplomska/magistrska naloga ustreza odobrenemu naslovu in vsem določilom Pravilnika o
diplomski in magistrski nalogi tako po metodologiji kot po vsebini.

V ________________, dne __________________

Podpis somentorja(ice):
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C – Potrdilo lektorja - lektorice
Podpisani(a) ______________________________, po izobrazbi (strokovni oz. znanstveni
naslov) ____________________________________, potrjujem, da sem lektoriral(a)
diplomsko/magistrsko nalogo študenta(ke) ___________________________________
z naslovom ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Potrdilu prilagam dokazilo o izobrazbi (fotokopijo diplome).
V ____________________, dne _____________________

Podpis lektorja(ice):

D – Izjava avtorja - avtorice
IZJAVA AVTORJA
Spodaj podpisani/-a _______________________________________________ sem avtor diplomske / magistrske naloge z naslovom
____________________ pod mentorstvom ___________________.
Izjavljam da,
 je zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
 sem pridobil/-a vsa potrebna soglasja za uporabo podatkov in avtorskih del v zaključnem delu študija in jih v zaključnem delu jasno in
ustrezno označil/-a;
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi
v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu Zakon o avtorski in sorodnih
pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007-ZASP-UPB3, 68/2008 in 110/2013), prekršek pa podleže tudi ukrepom disciplinske odgovornosti na
Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI) (Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov, Pravilnik o
diplomski in magistrski nalogi);
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo in za moj status na FINI;
 soglašam, da se elektronska oblika zaključnega dela študija uporabi za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko
opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana v nacionalni portal openscience;
 na FINI neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki,
pravico reproduciranja ter pravico dajanja zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko repozitorij ReVIS ;
 soglašam, da bodo dela deponirana/objavljena v ReVIS dostopna široki javnosti, kar vključuje tudi avtomatizirano indeksiranje preko
spleta in obdelavo besedil za potrebe tekstovnega in podatkovnega rudarjenja in ekstrakcije znanja iz vsebin;
 dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v zaključnem delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega
dela študija.
 je zaključeno delo lektorirano (tudi povzetek v tujem jeziku) in oblikovano v skladu s Pravilnikom o diplomski in magistrski nalogi ter
Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih del.
Izjavljam, da je tiskana oblika zaključnega dela istovetna elektronski obliki zaključnega dela študija, ki sem jo oddal/-a za objavo v
repozitorij.
Soglašam, da FINI daje na voljo javnosti zaključno delo pod pogoji licence Creative Commons BY-NC-ND-SA.

Začasna nedostopnost:
Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, zaščite poslovnih skrivnosti, varnosti ljudi in narave, varstva industrijske
lastnine ali tajnosti podatkov naročnika:
__________________________________________________________________________________
(ime, naslov naročnika)
ne sme biti javno dostopno do __________________________ (datum odloga javne objave ne sme biti daljši kot 3 leta od zagovora
dela). To se nanaša na tiskano in elektronsko obliko zaključnega dela študija.
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Trajna nedostopnost:
Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, zaščite poslovnih skrivnosti, varnosti ljudi in narave, varstva industrijske
lastnine ali tajnosti podatkov naročnika:
________________________________________________________________________
(ime, naslov naročnika)
ne sme biti trajno javno dostopno.

Datum in kraj:

Ime in priimek avtorja:
____________________________

Podpis mentorja: _________________________
(samo v primeru, če delo ne me biti javno dostopno)
Podpis odgovorne osebe naročnika in žig: _______________________________________
(samo v primeru, če delo ne sme biti javno dostopno)

V ____________________, dne _____________________

Podpis avtorja(ice):

E – Potrdilo knjižnice
Študent(ka) ______________________________, je v knjižnico vrnil(a) vse izposojeno
gradivo in nima odprtih obveznosti.
V ____________________, dne __________________

Podpis knjižničarke:

F – Potrdilo računovodstva
Študent(ka) ______________________________ ima poravnane vse finančne obveznosti
do FINI Novo mesto.
V ____________________, dne __________________

Podpis računovodkinje:

G – Potrdilo o tehničnem pregledu diplomske/magistrske naloge
Diplomska/magistrska naloga tehnično ustreza Navodilom za pisanje strokovnih in
znanstvenih del.
OPOMBE: _____________________________________________________________



Oddano Poročilo o podobnosti vsebin

Pregled opravljen dne: _________________

Podpis referenta(ke):

H – Izjava mentorja – mentorice o primernosti diplomske/magistrske
naloge za zagovor
Podpisani(a) mentor __________________________________________ izjavljam, da se
je diplomska/magistrska naloga primerna za zagovor.
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Komentar: _____________________________________________________________

V ____________________, dne _________________

Podpis mentorja (ice):

I – Opombe komisije pred zagovorom diplomske/magistrske naloge
Odločitev Komisije za študijske in študentske zadeve (KŠZŠ):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


Zaznamek o morebitnih zadržkih članov komisije glede primernosti naloge za
zagovor (sklic na pisni dopis člana komisije in povzetek zadržkov):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________




Sklep o imenovanju komisije za zagovor članom komisije poslan dne __________

V ____________________, dne _________________

Podpis predsednika komisije:

J – Oddaja diplomske/magistrske naloge


3 vezani izvodi (4 vezani izvodi v primeru somentorstva)



Elektronska verzija (oddaja preko spletne pošte diplome@fini-unm.si)

V Novem mestu, dne __________________________

Podpis referenta(ke):

