
UL FKKT, Katedra za 

        Ljubljana, 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij UL FKKT 

________________________________________________ 

SEZNAM MENTORJEV IN ŠTUDENTOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA NA KATEDRI  

ZA                                                                                                                   , v študijskem letu ________ 

Na katedri za            bodo v študijskem letu     pri mentorjih, ki so člani 
katedre, opravili diplomsko delo naslednji študenti: 

Zap. št. Študijski program 
Ime in priimek 

mentorja 
Podpis 

mentorja 
Ime in priimek 

študenta 
Podpis 

študenta 
Opombe 

Učitelji s podpisom sprejemajo mentorstvo študentom, ki so navedeni in podpisani v tej tabeli. 

V imenu Katedre za                          prosim za potrditev tega seznama mentorjev in študentov. 

Predstojnik Katedre za  

________________________________________________ 

Potrjujem seznam študentov in mentorjev Katedre za _____________________, pri katerih bodo v 
študijskem letu 20____/20____ študenti pripravili diplomsko delo na študijskem programu 1. stopnje. 

V Ljubljani, dne ___________________        Prodekan za dodiplomski in magistrski študij: 

________________________________________ 
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