Navodila za izdelavo seminarskih nalog pri predmetu Informacijske tehnologije

Pisava za pisanje seminarske naloge naj bo Times New Roman velikosti 12. Razmak med
vrsticami nastavite na 1,5 in uporabite obojestransko poravnavo. Bodite pozorni na razmike
pri oblikovanju in pisanju naslovov, ti naj bodo skozi vso seminarsko nalogo enaki. Strani naj
bodo oštevilčene v skladu s kazalom, ki ga vstavite na podlagi uporabljenih slogov.
Naslovna stran mora vsebovati pet osnovnih elementov. To so ustanova, na kateri študirate,
naslov seminarja, predmet, pri katerem potekajo vaje, ime in priimek avtorjev ter datum in
kraj izdelave seminarske naloge.
Sledi kazalo z naslovi poglavij in stranmi, kje se poglavja nahajajo.
Sledi uvod, ta uvede bralca v vsebino seminarja. Na kratko razloži, kako je vsebina razdeljena
po poglavjih in kaj posamezno poglavje opisuje.
Sledi glavni del seminarske naloge. Struktura vsebine in s tem vrstni red poglavij morata biti
smiselna. Vsebina mora biti napisana z vašimi lastnimi besedami. Če je kakšen del
seminarske naloge dobesedno prepisan iz kakega drugega vira, mora biti to razvidno iz
oznake reference (npr. [3] na koncu stavka pomeni, da se tu avtor sklicuje na delo, ki je v
seznamu literature oz. referenc označeno z zaporedno št. 3). Poglavja so oštevilčena in
razčlenjena glede na pomembnost. Vsebujejo lahko podpoglavja kot tudi slike, grafe in tabele,
a le tam, kjer z njimi lažje ponazorimo določen del naloge. Seveda se morate v tekstu
sklicevati na določeno sliko. Slika ne more biti vstavljena, ne da bi bilo nekje opisano, kaj
prikazuje. Pod vsako sliko oz. tabelo mora biti oznaka z besedo Slika X:, oz Tabela X:, kjer X
predstavlja zaporedno številko tabele oz. slike, temu pa sledi še kratek opis slike oz. tabele
(npr. Slika 3: Zgradba trdega diska.)
Seminarsko nalogo pišite v prvi osebi ednine, dvojine ali množine (če je avtorjev več) ali pa v
tretji osebi, če opisujete, kaj je nekdo naredil, ugotovil. Ne uporabljajte nagovarjanja in ne
pišite v obliki vprašanj.
Seminarsko nalogo zaključite z zaključkom, kjer napišete povzetek svojega dela (vaši sklepi,
ugotovitve, opombe glede morebitnih problemov…).
Sledi še literatura. To so običajno knjige, članki iz revij, spletne strani. Knjiga naj vsebuje
avtorja, naslov, založbo in leto izdaje. Članek iz revije naj vsebuje naslov, številko revije in
leto ter strani, kjer se članek v reviji nahaja. Spletna stran mora vsebovati točen naslov in
datum, kdaj je bila informacija s te spletne strani pridobljena.
Seminarsko nalogo izdelata največ dva študenta skupaj. Seminarsko nalogo, ki naj vsebuje do
približno 15 strani, mi oddajte zgolj v elektronski obliki (*.doc ali *.pdf) in sicer najkasneje
dan pred zagovorom (predstavitvijo). Ti bodo potekali pri Predavanjih in seminarjih od druge
polovice novembra dalje, roki bodo sporočeni naknadno. Izdelajte tudi kratko predstavitev v
PowerPointu, ki jo uporabite na zagovoru. Predstavitev sama naj traja približno 20 minut;
branje s prosojnic ali listov napisanega besedila ni dovoljeno in lahko pomeni zavrnitev
seminarske naloge!
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