ODDAJA IN ZAGOVORI DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKIH DEL V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022
Pomembna navodila in opozorila:
- ko mentor potrdi, da je vaše zaključno delo ustrezno in primerno za oddajo v pregled ostalim članom
komisije, vam podpiše obrazec Izjava članov in študentskega referata o pregledu dela. Po pridobitvi
podpisa mentorja, zaključno delo oddate v pregled ostalim članom komisije (v kakšni obliki jim oddate,
se dogovorite z vsakim članom posebej) in hkrati v študentski referat (tehnični pregled).
- zaključno delo morate oddati v pregled članom komisije pravočasno, saj ima komisija po pravilniku en
mesec časa, da vaše delo pregleda.
- ko komisija pregleda vaše delo in se z njim po morebitnih popravkih strinja, vam podpiše obrazec Izjava
članov in študentskega referata o pregledu dela.
- ko imate zbrane podpise vseh članov komisije in urejen tehnični pregled platnice in prvih notranjih strani
(referat), obrazec posredujete k mentorju, ki vam v VIS-u odobri oddajo elektronske oblike.
- ko mentor po seznanitvi z analizo podobnosti v VISu označi, da je vaše delo ustrezno, lahko zaključno
delo vežete in oddate (do določenega datuma v spodnji tabeli) v referat.
- pri celotnem postopku upoštevajte, da ima mentor 10 delovnih dni časa, da se na podlagi pregleda
vsebin odloči ali je zaključno delo ustrezno ali pa ga bo potrebno popraviti. Zato se bo celoten proces
oddajanja diplome podaljšal in ne bo mogoč v »parih dneh«!




Diplomsko delo v določenem roku lahko zagovarja kandidat, ki najkasneje do roka za oddajo v
referat za študentske zadeve predloži naslednje dokumente:
- En trdo vezan izvod dela
- Prošnjo za zagovor
- Izjavo študenta o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske verzije diplome (dobite jo na
VIS-u ob prvi elektronski oddaji)
- Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjižnice
- Soglasje za uporabo e- naslova (če želite)
- Potrdilo o plačilu (če morate zagovor plačati)
Magistrsko delo v določenem roku lahko zagovarja kandidat, ki najkasneje do roka za oddajo v
referat za študentske zadeve predloži naslednje dokumente:
- En trdo vezan izvod dela
- Prošnjo za zagovor
- Izjavo študenta o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske verzije diplome (dobite jo na
VIS-u ob prvi elektronski oddaji)
- Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjižnice
- Soglasje za uporabo e- naslova (če želite)
- Potrdilo o plačilu (če morate zagovor plačati)

Tudi članom komisije morate nujno oddati končno različico vaše diplomske/magistrske naloge. Ali
jim boste poslali končno različico v elektronski obliki ali tiskani obliki– se dogovorite sami.

Datum za oddajo vezanega
diplomskega/magistrskega
dela in dokumentacije V REFERAT- z že
odobreno elektronsko verzijo!!
OKTOBER 2021
ponedeljek, 11. 10. 2021
NOVEMBER 2021
ponedeljek, 8. 11. 2021
DECEMBER 2021
ponedeljek, 6. 12. 2021
JANUAR 2022
torek, 4. 1. 2022
FEBRUAR 2022
petek, 4. 2. 2022
MAREC 2022
petek, 4. 3. 2022
APRIL 2022
petek, 1. 4. 2022
MAJ 2022
petek, 6. 5. 2022
JUNIJ 2022
petek, 3. 6. 2022
SEPTEMBER 2022
(glej posebnosti za vsak študijski program)
OKTOBER 2022
petek, 7. 10. 2022
NOVEMBER 2022
petek, 4. 11. 2022
DECEMBER 2022
petek, 2. 12. 2022

Datumi zagovorov

četrtek, 21. 10. 2021 in petek, 22. 10. 2021
četrtek, 18. 11. 2021 in petek, 19. 11. 2021
četrtek, 16. 12. 2021 in petek, 17. 12. 2021
četrtek, 13. 1. 2022 in petek, 14. 1. 2022
četrtek, 17. 2. 2022 in petek, 18. 2. 2022
četrtek, 17. 3. 2022 in petek, 18. 3. 2022
četrtek, 14. 4. 2022 in petek, 15. 4. 2022
četrtek, 19. 5. 2022 in petek, 20. 5. 2022
Od ponedeljka, 13. 6. 2022 do petka, 17. 6. 2022
Od četrtka, 1. 9. 2022 do petka, 9. 9. 2022
četrtek, 20. 10. 2022 in petek, 21. 10. 2022
četrtek, 17. 11. 2022 in petek, 18. 11. 2022
četrtek, 15. 12. 2022 in petek, 16. 12. 2022

POSEBNOSTI V SEPTEMBRU!
GMT-VS, GIK-UN, GIK-MAG

TOI-VS, NTO-UN, NTO-MAG,
OTO-UN, OTO-MAG

Oddaja naloge v
branje članom
komisije

Oddaja končne
vezane naloge v
referat za
zagovor

Oddaja naloge v
branje članom
komisije

Oddaja končne vezane
naloge v referat za
zagovor

Študenti tekočega
(zadnjega) letnika

petek, 24.06.2022

petek,
19.08.2022

petek,
08.07.2022

petek, 19.08.2022

Ostali študenti (dodatno
leto, pavzerji...)

petek, 10.6.2022

petek,
19.08.2022

petek,
10.06.2022

petek, 19.08.2022

Zagovorov diplomskih in magistrskih del v mesecih JULIJ in AVGUST NI!

-

!! VSE OBRAZCE (prošnje, izjave…) DOBITE NA SPLETNI STRANI NTF:
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-otgo/obrazci-in-dokumenti/
Pomembni napotki in pogoste napake, izgled platnice in notranjih strani
https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-otgo/1-stopnja/vse-o-diplomski-nalogi/

