
 

Navodila za absolvente, ki končujejo študij po starih programih 
 

1. Absolventski staž traja eno leto in je namenjen opravljanju manjkajočih izpitov in 
diplomskega dela. Absolventski staž se lahko podaljša za največ eno leto tistim 
študentom, ki med študijem niso nikoli ponavljali ali zamenjali študijskega programa, 
in študentom s posebnimi potrebami. Obrazec za prošnjo je na spletnem naslovu: 
http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?236. 

 
2. Dogovor o opravljanju diplomskega dela 

Ker je diplomsko delo del pedagoškega procesa, poteka praviloma v laboratorijih 
ULFKKT. Z bodočim mentorjem se začnite dogovarjati že nekaj mesecev preden 
nameravate začeti z delom, saj se lahko zgodi, da bo v času, ko bi radi začeli z delom, 
laboratorij poln, profesor prezaseden ali celo odsoten. Preberite si pravilnik o 
diplomskem delu ULFKKT na spletnem naslovu: http://www.fkkt.uni-lj.si/si/?870.  

 
3. Odobritev teme 

Študent(-ka), ki ima opravljene vse izpite, oziroma mu manjka samo še en izpit, odda 
v študentski referat PROŠNJO ZA ODOBRITEV TEME DIPLOMSKEGA DELA, v 
kateri navede svoje osebne podatke, smer študija, naslov diplomskega dela in 
mentorja, s katerim se je dogovoril za opravljanje diplomskega dela. Študent lahko 
izjemoma opravi eksperimentalni del diplomskega dela na tematiki, lokaciji in v 
prostorih gospodarskih družb, inštitutov in drugih zavodov po predhodnem soglasju 
mentorja. V tem primeru mora študent pred začetkom eksperimentalnega dela 
poskrbeti za podpis pogodbe fakultete z gospodarsko družbo, inštitutom oziroma 
zavodom.  Pogodbe pripravlja ga. Martina Kastelic Avsec, koordinatorka prakse. 
Študent, ki želi opravljati eksperimentalni del diplomskega dela v tujini, mora imeti 
podpisan študijski sporazum za študij na tuji visokošolski ustanovi, ki ga pripravi v 
mednarodni pisarni UL FKKT pri ge. Stojki Oman Vučkovski. Pred oddajo prošnje 
mora študent(-ka) poskrbeti za podpis mentorja in predstojnika katedre 
 
Prošnjo za odobritev teme diplomskega dela mora študent(-ka) poslati tudi po 
elektronski pošti na naslov: Zdenka.Modic@fkkt.uni-lj.si. 
 
Z eksperimentalnim delom  torej lahko začnete šele, ko je odobrena tema in (če je to 
potrebno) podpisana tripartitna pogodba. 

 
4. Pregled diplomskega dela 

Ko delo napišete, ga dajte najprej v pregled svojemu (so)mentorju oz. skrbniku. Ko ga  
le-ta pregleda, pa nevezanega posredujte še ostalim članom komisije za zagovor. 
Računajte na to, da bodo mentor in člani komisije potrebovali za pregled najmanj 
kakšen teden. Šele po tem, ko so vaše delo pregledali vsi člani komisije, lahko vložite 
prošnjo za zagovor diplomskega dela. Med odobritvijo teme diplomskega dela in 
odobritvijo zagovora mora miniti najmanj 2 meseca. 
 

5. Diplomsko delo mora vsebovati podpisano izjavo o avtorstvu ('Izjavljam, da sem 
diplomsko delo samostojno izdelal pod vodstvom mentorja'). 
 

6. Najmanj teden dni pred zagovorom je treba študentskemu referatu predložiti še: 
 



 

o prošnjo za zagovor diplomskega dela. Pred oddajo prošnje je treba poskrbeti 
za podpise vseh članov komisije za zagovor diplomskega dela, s katerim 
jamčijo, da le-to ustreza merilom kakovosti na ustreznem študijskem 
programu; 

 
o vezano diplomsko delo - končna verzija; 

 
o maturitetno spričevalo (original); 

 
o izpisek iz rojstne matične knjige (iz poročne matične knjige); 

 
o indeks (zbrani morajo biti vsi podpisi, tudi podpis mentorja diplomskega dela, 

vpisana mora biti obvezna praksa-kjer je ta del študijskega programa, vrnjene 
knjige v knjižnico); 

 
o izpolnjeno prijavnico (predavatelj: mentor; predmet: diplomsko delo); 

 
o fotografijo. 

 
7. K diplomskemu delu je treba predložiti in podpisati izjavo o avtorstvu (“Izjavljam, da 

sem diplomsko delo samostojno izdelal pod vodstvom mentorja”) 
 
8. Za zagovor diplomskega dela uporabite fakultetni računalnik. Dobite ga v tajništvu. 

Zagovor diplomskega dela je svečan dogodek, s katerim se vaš študij zaključi, zato se 
nanj temu primerno pripravite. Predstavitev vašega dela naj traja od 10 do 15 minut. 
Predstavitvi sledi razprava, v kateri boste morali odgovarjati na vprašanja članov 
komisije in publike. Po končanem zagovoru diplomskega dela morate svoje diplomsko 
delo in predstavitev diplomskega dela prekopirati na namizje fakultetnega računalnika. 
Naslova datotek naj bosta sestavljena in vašega imena in priimka. 

 
9. Diplomantu običajno še isti dan po zagovoru v študentskem referatu vrnejo oddane 

dokumente in izročijo potrdilo o zaključenem študiju. 
 
   
 

Komisija za dodiplomski in magistrski študij: 
 


