Na podlagi 2. točke 1. odst. 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM‐UPB10, Ur. l. RS, št.
46/2012) je Senat Univerze v Mariboru na svoji 24. redni seji dne 22. 10. 2013 sprejel

Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju
št.: A3/2008 41 AG

1. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Somentor pri izdelavi diplomskega dela je lahko tudi asistent na področju, na katerega se nanaša
vsebina ali del vsebine diplomskega dela, če bo bistveno doprinesel h kakovosti diplomskega dela.«

2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Študent odda diplomsko delo v sistem DKUM, kjer po vnosu dela v sistem zahteva izdelavo
poročila o preverjanju podobnosti z drugimi deli. Študent ob oddaji zahteve vnese svoj in
mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poročilo poslano. Študent ustrezno število
izvodov diplomskega dela (v obliki, kot ga opredeljujejo pravila članice) ter poročilo o
preverjanju podobnosti z drugimi deli odda v pristojni referat na matični fakulteti skupaj s
podpisano izjavo mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela (Priloga 3).
(2) Glede tehnične izvedbe preverjanja podobnosti z drugimi deli lahko fakulteta predpiše tudi
druge rešitve.
(3) Pristojni referat članice prejeto diplomsko delo evidentira ter preveri izpolnjevanje pogojev
za njegov zagovor. Ko je študent opravil vse ostale s študijskim programom predpisane
študijske obveznosti razen zagovora diplomskega dela, referat v roku 5 delovnih dni od
prejema diplomskega dela o tem obvesti dekana članice.
(4) Po imenovanju komisije za zagovor diplomskega dela, referat izvode skupaj s kopijo poročila
o preverjanju podobnosti z drugimi deli posreduje ostalim članom komisije.

3. člen
Priloga 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 3
UNIVERZA V MARIBORU
ime fakultete: ________________________________________________________
IZJAVA O USTREZNOSTI ZAKLJUČNEGA DELA

Podpisani mentor: _____________________________________________________________
(ime in priimek mentorja)
in somentor (eden ali več, če obstajajo): ___________________________________________
(ime in priimek somentorja)
izjavljam (‐va, ‐mo), da je študent
ime in priimek:__________________________________________________________,
vpisna številka__________________________,
na študijskem programu:
___________________________________________________________________________
izdelal zaključno delo z naslovom:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(naslov zaključnega dela v slovenskem jeziku)
v skladu z odobreno temo zaključnega dela, navodili o pripravi zaključnih del in mojimi (najinimi
oziroma našimi) navodili.
Preveril (‐a, ‐i) in pregledal (‐a, ‐i) sem (sva, smo) poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli.
Datum in kraj:

Podpis mentorja:

Datum in kraj:

Podpis somentorja (če obstaja):

Priloga:
 Poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli.«

4. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati 15 dni po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru, obvezno pa se uporabljajo od 1. 1. 2014 dalje.
Za študente, ki so ob začetku veljave teh sprememb in dopolnitev pravilnika že prijavili temo
diplomskega dela, določila dopolnitev pravilnika ne veljajo, razen če so za študenta ugodnejša.
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