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DOKONČANJE ŠTUDIJA (PREDBOLONJSKI PROGRAMI)
Skladno z 48. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-D) lahko študenti
predbolonjskih programov končajo izobraževanje pod vpisanimi pogoji, vendar najpozneje do izteka študijskega
leta 2015/2016.
Pogoji za dokončanje študija:
●

●

opravljen vpis v vse letnike,
opravljene vse obvezne vaje.

OPIS POSTOPKA ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA+

●

●

●

●

Izpolnite obrazec Dokončanje študija po prekinitvi (priložen na dnu te strani).
Izpolnjen obrazec natisnite in podpišite.
Priložite fotokopijo vašega indeksa (vse popisane strani).
Oddajte v referat ali priporočeno pošljite na naslov:

Naravoslovnotehniška fakulteta
Študentski referat
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
●

●

Vloge se obravnavajo enkrat mesečno, sklep študijske komisije o dokončanju boste prejeli na domači naslov.
Poleg sklepa boste prejeli še položnico za plačilo le-tega (po ceniku UL). Potrdilo o plačilu sklepa pošljite kot
priponko po elektronski pošti ali prinesite v referat, da uredimo dostop do VIS-a (Visokošolski informacijski
sistem za prijavo na izpit ali odjavo).

DIPLOMSKO IN MAGISTRSKO DELO (roki za dokončanje)+
●

●

●

●

●

●

●

Temo diplomskega oz. magistrskega dela morate prijaviti vsaj 2 meseca pred zagovorom, oziroma najkasneje
do 15.2.2016.
Zadnji dan za oddajo zaključnega dela mentorju je 15.4.2016.
Zadnji dan za oddajo zaključnega dela v pregled članom komisije je 13.5.2016.
Zadnji dan za oddajo zaključnega dela in dokumentacije v referat je 1.6.2016!
Študenti doktorskega študija morajo v spiralo vezan izvod doktorske disertacije oddati v referat
najkasneje do 3.5.2015.
V juliju in avgustu zagovori ne potekajo.
Zadnji datum za zagovor diplomskega in magistrskega dela ter doktorske disertacije po predbolonjskih
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programih je september 2016!
PLAČILO DIPLOMSKEGA DELA Z ZAGOVOROM+
●

●

Diplomo morate plačati v primeru, da ste bili v času študija redni študent in sta od vašega statusa minili več
kot dve leti. Izredni študenti ste plačila oproščeni.
Račun za plačilo dobite v referatu. Potrdilo o plačilu priložite drugi dokumentaciji ob oddaji diplomskega dela
za zagovor.

ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA+
V študentski referat oddate toliko trdo vezanih izvodov zaključnega dela kot imate članov komisije za zagovor.
En izvod diplomskega dela mora imeti na notranji strani zadnje platnice pritrjeno elektronsko verzijo dela v PDFA formatu (v PDF kliknete na Možnosti/Options – tam izberete ISO 19005-1 compliant).
Navodila za oblikovanje platnice in prvih strani diplome najdete v priponki spodaj.

Obrazci
●

●

●

●

●

●

●

Prosnja_za_nadaljevanje_studija_po_prekinitvi [doc — 172 KB]
Prosnja_za_odobritev_teme_diplomskega_dela [doc — 35 KB]
Magistrsko_delo_Prijava_teme [doc — 131 KB]
OG datumi zagovorov 1. in 2. stopnja 2015-16 [docx — 19 KB]
OMM datumi zagovorov 1. in 2. stopnja 2015-16 [docx — 14 KB]
DIPLOMA_Izgled_platnice_in_prvih_strani_Priloga_k_pravilniku_o_diplomskem_in_magistrskem_delu [docx —
25 KB]
MAGISTERIJ_Izgled_platnice_in_prvih_strani_Priloga_k_pravilniku_o_diplomskem_in_magistrskem_delu [docx
— 25 KB]
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