PRIJAVA DISPOZICIJE ZAKLJUČNEGA DELA

Priimek in ime:
Naslov, poštna številka, kraj:
Datum rojstva:
Ime študijskega programa:
_______________________________________________
Bolonjska stopnja:

Prva stopnja

Druga stopnja

Tretja stopnja

Študijska smer:
Vpisna številka:
Končana visoka šola-naziv šole:
(izpolni samo mag. in dr.)
Naslov visokošolske diplome:
(izpolni samo mag. in dr.)
Predlagani naslov zaključnega dela:
Predlagani naslov v tujem jeziku:
Predlog pisanja v tujem jeziku:
Predmet / področje:
Predlagani mentor:
Predlagani somentor:
Predlagani mentor iz podjetja:
Število oddaj dispozicije na komisijo:
(v kolikor dispozicijo oddajete več kot
prvič, nujno priložite kopijo sklepa o
predlaganih popravkih)

a)

prvič

b) drugič

c) tretjič

Dispozicija zaključnega dela
Podpisani-a izjavljam, da sem dispozicijo sestavil-a sam-a in sem avtor dispozicije. Zavedam se morebitnih
kazenskih in disciplinskih posledic, če bi za izdelavo dela uporabljal-a nedovoljena sredstva.
Kraj:

Datum:

Podpis študenta-ke:

Soglasje predlaganega mentorja (izploni mentor-ica)

Podpisan-a
___________________________________________________
sprejemam
predlaganega zaključnega dela in potrjujem vsebino priložene dispozicije zaključnega dela.

mentorstvo

Predlagam somentorja _________________________________________________
Kraj:

datum:

Podpis:

Soglasje predlaganega somentorja (izpolni somentor-ica)

Podpisan-a
__________________________________________________
sprejemam
predlaganega zaključnega dela in potrjujem vsebino priložene dispozicije zaključnega dela.
Kraj:

datum:

somentorstvo

Podpis:

Izpolni mentor v primeru prijave dispozicije doktorske disertacije:
Predlagam naslednje člane komisije za oceno dispozicije zaključnega dela:
Predsednik:
Mentor:
Somentor:
Član:
Predlagam, da se javna predstavitev dispozicije zaključnega dela izvrši dne: ______________________
(Se izpolni le v primeru oddaje dispozicije doktorske disertacije)

Potrditev dekana
Datum in podpis:___________________________________________________________________________

Potrditev referata
Študent-ka: _________________________________________ne izpolnjuje / izpolnjuje (obkroži) vse
predpisane pogoje za prijavo dispozicije zaključnega dela.
Število oddanih izvodov dispozicije: ____________
Neopravljene študijske obveznosti : __________________________________________
Datum:

žig:

Priimek in ime:

Podpis:

PRILOGE:
1. življenjepis s poudarkom na študijskem in znanstvenem področju;
2. seznam objavljenih del;
3. dispozicija doktorske disertacije v tiskani obliki v enem izvodu (naslov (če je dispozicija napisana v tujem
jeziku, mora biti ob naslovu v oklepaju napisan tudi slovenski prevod)) – na javni predstavitvi mora študent za
člane komisije priskrbeti tiskano verzijo dispozicije;
4. elektronski izvod dispozicije v doc in pdf obliki na naslov tina.kavticnik@almamater.si;
5. tezo disertacije z odgovorom na vprašanje, kaj naj bi bil izvirni prispevek k razvoju ustreznega znanstvenega
področja, in utemeljitev znanstvene relevantnosti predlagane teme (približno 4 strani);
6. kratka struktura disertacije (v obliki kazala);
7. spisek temeljne literature, na katero se bo opirala disertacija;
6. morebitna prošnja za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku.

