Smetanova 17
2000 Maribor, Slovenija

Študentski dogodek

NOČ PISANJA DIPLOME 2018
Kdaj: 7. 3. 2018 ob 18.00
Kje: predavalnica inž. Ivan Munda (E‐104)

Zakaj:

Študentski dogodek »Noč pisanja diplome« je postal vsakoletna aktivnost, namenjena študentom
višjih letnikov dodiplomskega in podiplomskega študija. Poglavitni cilj dogodka je spodbujanje
zaključevanja študija in pisanja zaključnega dela.

Idejo za dogodek smo povzeli po dogodku z naslovom Misija nemogoče: dolga noč pisanja diplome, ki
je septembra 2015 potekala v okviru vseevropskega projekta NOČ RAZISKOVALCEV. Projekt je nastal
po vzoru nekaterih tujih univerz, ki si na ta način prizadevajo izboljšati uspešnost zaključka študija
njihovih študentov.

Študenti boste na srečanju dobili praktične napotke o tem, kako izbrati mentorja za zaključno delo,
kako prijaviti temo zaključnega dela, kako začeti, nadaljevati, pisati in zaključiti pisanje zaključnega
dela ter kako poteka zagovor zaključnega dela.

Rok za prijavo diplomskih in magistrskih del je 1. junij 2018.

Prijava in pisanje zaključnega dela lahko porajata ogromno vprašanj, zadreg, zato vabimo študente
Fakultete za strojništvo, da se udeležite dogodka, s katerim vam želimo pomagati na poti do zaključka
študija.
Prav tako boste dodiplomski študenti izvedeli vse potrebno za vpis na naše magistrske študijske
programe.

Več informacij dobite pri:

Dodiplomski študij: Urška Tiršek (e‐pošta: urska.tirsek@um.si ; tel: 02 220 7504)
Podiplomski študij: Sandra Flamiš (e‐pošta: sandra.flamis@um.si ; tel: 02 220 7505)
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Program študentskega dogodka Noč pisanja diplome


Kateri so pogoji in roki za dokončanje študija?



Kako poiskati mentorja in temo za zaključno delo?



Kako prijaviti temo zaključnega dela?



Kako pripraviti dispozicijo zaključnega dela?



Kako pisati zaključno delo (pravilniki in navodila)?



Kaj pomeni raziskovalni pristop k zaključnemu delu?



Kako navajati vire?



Kako poiskati tiskane in elektronske vire?



Kako oddamo zaključno delo?



Kako poteka zagovor zaključnega dela (predstavitev, protokol, obveznosti po zagovoru)?



Kako poteka podelitev diplomskih listin?



Kje najti informacije o postopku dokončanja študija?



Kaj vas še zanima?

Pripravil:
izr. prof. dr. Iztok Palčič, prodekan za izobraževalno dejavnost
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