Na podlagi 2. točke 1. odst. 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št.1/2010),
je Senat Univerze v Mariboru na svoji 37. redni seji dne 14.12.2010, sprejel

Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela
na dodiplomskem študiju št: A3/2008 41 AG
1. člen
Doda se nov 2. odstavek 3. člena, ki se glasi:
»Študent bolonjskega študijskega programa je dolžan prijaviti temo diplomskega dela
najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica določi za opravljaje diplomskega dela oz. v
zadnjem semestru študijskega programa. Če študent teme ne prijavi v roku, ga predstojnik
pristojne katedre, oddelka oz. inštituta pozove, da v roku 15 dni od prejema tega poziva to
stori. V primeru, da se študent tudi na ta poziv ne odzove, mu lahko glede na predlog
predstojnika katedre, oddelka oz. inštituta in določila 4. člena tega pravilnika komisija
članice, pristojna za študijske zadeve, dodeli temo diplomskega dela iz nabora razpisanih
tem diplomskih del ali po lastni presoji, ter mu določi mentorja in morebitnega
somentorja.«
2. člen
Spremeni se 4. odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela na visokošolskih strokovnih in univerzitetnih
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, je 1 leto z možnostjo podaljšanja za 1
leto. Rok za izdelavo, oddajo in zagovor diplomskega dela na bolonjskih študijskih
programih je do konca študijskega leta zadnjega letnika študija, z možnostjo podaljšanja
za največ 1 leto. Rok se navede v sklepu o diplomskem delu.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Študent je dolžan najkasneje v roku 14 dni po zagovoru oddati vezan izvod zaključnega
dela ter elektronski izvod celotnega zaključnega dela za objavo v sistem e-diplom,
katerega podrobnosti urejajo "Navodila o pripravi in oddaji e-diplom". Ob tem odda študent
tudi izjavo o istovetnosti tiskanega in elektronskega izvoda zaključnega dela in objavi
osebnih podatkov diplomantov (Priloga 6), članica pa diplomantu izda ustrezno potrdilo o
diplomiranju (Prilogi 9 in 10).
V primeru, da je zaključno delo vezano na določenega naročnika, se lahko za zagotavljanje
konkurenčne prednosti, varstva industrijske lastnine ali tajnosti podatkov naročnika določi
datum odloga javne objave, ki pa ne sme biti daljši kot 3 leta od zagovora, kar se navede v
izjavi o istovetnosti tiskanega in elektronskega izvoda zaključnega dela in objavi osebnih
podatkov diplomantov (Priloga 6).«

4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študenti dodiplomskih študijskih programov, ki svoj študij zaključijo brez priprave in
zagovora diplomskega dela (z opravljenimi obveznostmi pri zadnjem predmetu, pri
diplomskem seminarju, zaključnem projektu, ipd.), študijski program zaključijo, ko
uspešno opravijo vse s študijskim programom predpisane obveznosti. Postopek zaključka v
primeru diplomskega seminarja urejajo posebna navodila.«
5. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati 15 dni po objavi v Obvestilih Univerze
v Mariboru, obvezno pa jih je potrebno upoštevati od 1. 10. 2011 dalje.
Za študente, ki so ob začetku veljave teh sprememb in dopolnitev pravilnika že prijavili
temo diplomskega dela, ne veljajo določila dopolnitev pravilnika, razen če so za študenta
ugodnejša.

Rektor UM
prof. dr. Ivan Rozman, l.r.

Spremeni se vsebina Priloge 6, in sicer:
UNIVERZA V MARIBORU
____________________________
IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE ZAKLJUČNEGA DELA IN
OBJAVI OSEBNIH PODATKOV DIPLOMANTOV
Ime in priimek diplomanta-tke: _______________________________
Vpisna številka: ____________________________________________
Študijski program: __________________________________________
Naslov diplomskega dela:
________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______
Mentor: __________________________________________________
Somentor: ________________________________________________
Podpisani-a ________________________ izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja
oddal elektronsko verzijo zaključnega dela v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru.
Diplomsko delo sem izdelal-a sam-a ob pomoči mentorja. V skladu s 1. odstavkom 21.
člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovoljujem, da se zgoraj navedeno
zaključno delo objavi na portalu Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru.
Tiskana verzija diplomskega dela je istovetna elektronski verziji, ki sem jo oddal za
objavo v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru.
______________________________________________________________________
_______
Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, varstva industrijske
lastnine
ali
tajnosti
podatkov
naročnika:
_____________________________________________________
ne sme biti javno dostopno do __________________ (datum odloga javne objave ne
sme biti daljši kot 3 leta od zagovora dela).
______________________________________________________________________
______
Podpisani izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov vezanih na zaključek
študija (ime, priimek, leto in kraj rojstva, datum diplomiranja, naslov diplomskega
dela) na spletnih straneh in v publikacijah UM.
Datum in kraj:

Podpis diplomanta-tke:
_________________________

Podpis mentorja _________________________
(samo v primeru, če delo ne me biti javno dostopno):
Podpis
odgovorne
osebe
naročnika
in
žig:
_______________________________________ (samo v primeru, če delo ne me biti
javno dostopno)

