PRIJAVA TEME
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

Številka: OBR - 1

A - Podatki o kandidatu – kandidatki
Priimek in ime:
Naslov:
Vpisna številka:

Telefonska številka:

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

Študijski program: (obkrožite)
A. Visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila
B. Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila
C. Magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija
Vpisan(a) v 1. letnik v študijskem letu :

oz. v zadnji letnik v študijskem letu:

študent(ka) zadnjega letnika
 absolvent(ka)
 brez statusa po izteku absolventskega staža
Prosim za odobritev teme diplomske/magistrske naloge z naslovom (v slovenskem in
angleškem jeziku):
V tekočem študijskem letu



Prijavo teme diplomske/magistrske naloge s predlaganim naslovom podajam:



Prvič.
Ponovno na podlagi 13. člena Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi ter
uveljavljam pravico do zamenjave mentorja.


Ime in priimek prejšnjega mentorja:



Naslov prejšnje teme diplomske/magistrske naloge:

Diplomska/magistrska naloga bo predvidoma končana do:

PRIJAVA TEME
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

Številka: OBR - 1

B - Podatki o predlaganem mentorju – mentorici
(in somentorju – somentorici)
Ime in priimek mentorja – mentorice:
Nosilec – nosilka predmeta:
Ime in priimek somentorja – somentorice (ni obvezen):

C - Podatki o diplomski/magistrski nalogi – dispozicija
Opredelitev problema (kratek povzetek vsebine in kazalo vsebine):

PRIJAVA TEME
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

Številka: OBR - 1

Cilji raziskave:

Aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za izdelavo diplomske/magistrske naloge:

Hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja:

Metodologija (pristop, metode in tehnike):

PRIJAVA TEME
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

Številka: OBR - 1

Pričakovani rezultati:

Predvidena literatura in viri (diplomska naloga najmanj 25 enot, magistrska naloga pa
najmanj 40 enot, od tega najmanj deset odstotkov del tujih avtorjev pri diplomski nalogi
in petdeset odstotkov del tujih avtorjev pri magistrski nalogi):

PRIJAVA TEME
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

V Novem mestu, dne _____________________

Številka: OBR - 1

Podpis kandidata(ke):

D – Izjava o javni dostopnosti naloge
Podpisani(a) ______________________, študent(ka) FINI Novo mesto, izjavljam
(obkrožite odločitev):


DA dovoljujem objavo diplomske/magistrske naloge v polnem tekstu, v prostem
dostopu, na spletni strani FINI Novo mesto,



NE dovoljujem objave na spletni strani oz. v elektronski knjižnici FINI Novo mesto
zaradi prepovedi organizacije, v sklopu katere bo pripravljen empirični del naloge.

V Novem mestu, dne _____________________

Podpis kandidata(ke):

E - Izjava mentorja – mentorice, somentorja - somentorice


Pripravljen(a) sem prevzeti mentorstvo predlagane diplomske/magistrske naloge.



Strinjam se z omejitvijo javne dostopnosti diplomske/magistrske naloge



Morebitni komentar (obvezno ob izboru teme, ki ni razpisana):



Strinjam se s spremembo naslova diplomske naloge, ob nespremenjeni
poglavitni vsebini teme.

V Novem mestu, dne _____________________


Podpis mentorja(ice):

Pripravljen(a) sem prevzeti somentorstvo predlagane diplomske/magistrske
naloge.

V Novem mestu, dne _____________________

Podpis somentorja(ice):

F – Potrditev referata
Strokovna sodelavka za študentske in študijske zadeve s podpisom potrjuje, da
kandidat/ka izpolnjuje pogoje za prijavo teme diplomske/magistrske naloge, kot je to
zapisano v prvem odstavku 10. člena Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi.
(Diplomsko nalogo lahko prijavi študent, ko se vpiše v tretji letnik in doseže 120 kreditnih točk, magistrsko nalogo pa, ko se vpiše v drugi letnik in
doseže 60 kreditnih točk.)

PRIJAVA TEME
DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE

V Novem mestu, dne _____________________

Številka: OBR - 1

Podpis:

G - Ugotovitve komisije za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)


Dispozicija diplomske naloge je vsebinsko ustrezna/ vsebinsko ne ustrezna.

Potrebne dopolnitve dispozicije diplomske naloge:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________




Prijava teme diplomske naloge se odobri/ se ne odobri.



Prepoved javne objave diplomske naloge se odobri/ se ne odobri.

Prepoved javne objave diplomske naloge ni ustrezno utemeljena (utemeljitev):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


Predlagani mentor ne ustreza (navedba vzroka in predloga ukrepa):
________________________________________________________________
________________________________________________________________



V Novem mestu, dne _____________________

Podpis predsednika KŠŠZ:

H – Naknadne ugotovitve komisije za študijske in študentske zadeve
(KŠŠZ)


Študent na podlagi 13. člena Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi uveljavil
pravico do zamenjave mentorja.



Ostalo:

V Novem mestu, dne _____________________

Podpis predsednika KŠŠZ:

