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Zadeva: Prijava teme diplomske in magistrske naloge – oddaja preko VIS-a 

Študente obveščamo, da oddajo prijavo teme diplomske in magistrske naloge obvezno preko sistema 
VIS. V meniju izberete: Zaključek študija – Prijava teme. Izpolnite rubrike v obrazcu, kliknete Oddaj 
prijavo in natisni (obrazec morate takoj po izpolnitvi natisniti ali shraniti v PDF obliki). V sistemu 
oddajte končno vsebino prijave teme, ki je že odobrena s strani mentorja; ker jo lahko preko 
sistema VIS oddate le enkrat (naknadni popravki niso več možni). Obrazec nato natisnite, podpišite 
ter ga oddajte v podpis mentorju. V kolikor je somentor zaposlen izven UL FFA, napišite na hrbtno 
stran vloge, še njegov e-naslov. K prijavi morate obvezno priložiti fotokopijo indeksa (prve strani in 
strani z ocenami, od strani 42 dalje). V primeru, da bo praktični del opravljen izven UL FFA, je potrebno 
priložiti napotnico in v primeru, da je bila naloga izdelana v okviru mednarodne izmenjave, soglasje 
delovnega mentorja. 

Datumi  sej senata  v štud. l . 2019/20 in r oki za oddajo vlog so: 

Datum seje Senata Rok za oddajo vlog 

15. 11. 2019 --   4. 11. 2019 
20. 12. 2019 --   9. 12. 2019 
17. 1. 2020 --   6. 1. 2020 
28. 2. 2020 --   17. 2. 2020 
20. 3. 2020 --     9. 3. 2020 
17. 4. 2020 --     6. 4. 2020 
22. 5. 2020 --   11. 5. 2020 
19. 6. 2020 --     8. 6. 2020 
28. 8. 2020 --   17. 8. 2020 
18. 9. 2020 --     7. 9. 2020 
Izredna seja -- datum bo določen naknadno 
23. 10. 2020 --   12. 10. 2020 

   Vloge je potrebno oddati do navedenih datumov do 10:00. 

Vlogo s prilogami oddate v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje - 
desno) ali jo pošljete po pošti na naslov fakultete (papirnatega indeksa ni potrebno priložiti). 
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do roka za oddajo vlog za sejo senata za tekoči mesec. Po 
seji senata boste prejeli po e-pošti sklep senata: potrditev naslova diplomske / magistrske naloge ter 
imenovanje komisije za zagovor. Pri pisanju naloge morate obvezno upoštevati potrjen naslov 
naloge. 

V primeru, da študent temo diplomske / magistrske naloge ponovno prijavi, vloge ne morete oddati preko 
sistema V IS, v tem primeru se mora obrniti na študentski referat. 

Informacije o zaključku  študija so objavljene na spletni strani UL FFA. 
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