
DIPLOMSKI IN MAGISTRSKI IZPIT 
 

Študent mora ob prijavi zagovora diplomskega / magistrskega izpita v študentskem referatu 
oddati najkasneje teden dni pred izpitom: 

 
 Vlogo za zagovor (priloga 1). Vlogo za zagovor študentje oddajo v študentski referat samo 

s podpisom mentorja. Prodekan vloge podpisuje v študentskem referatu. Študent lahko 
diplomsko / magistrsko delo zagovarja, ko mentor in prodekan za študijsko področje 
pregledata poročilo v Turnitinu in detektorju vsebine v informacijskem sistemu VIS. 
Preverbe podobnosti vsebine morajo biti opravljene do oddaje vloge za zagovor. 
 

 Študenti študijskega programa Farmacija morajo obvezno oddati tudi izpolnjen obrazec 
Prijava na strokovni izpit - magistri/-e farmacije (priloga 2). 

 
 V primeru začasne nedostopnosti vsebine diplomskega / magistrskega dela morajo oddati 

Prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija. (glej 
prilogo). 

 
Obveščamo vas, da morate ob zaključku študija vrniti izposojeno gradivo v knjižnico in poravnati 
morebitne stroške izposoje gradiva. 

 
Po zagovoru diplomskega / magistrskega izpita se oglasite v študentskem referatu, kjer prejmete 
potrdilo in dokumente. 

 
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog so čez celo leto, razen v pred-novoletnem ter pred-
prvomajskem tednu, ko po koledarju ni kontaktnih aktivnosti, ter v mesecu juliju in avgustu, ko 
potekajo zagovori skladno s spomladanskim in jesenskim izpitnim obdobjem. 

 
Študent odda vezan izvod diplomskega ali magistrskega dela mentorju in somentorju. Predsedniku 
komisije odda vezan izvod diplomskega ali magistrskega dela in njemu identično elektronsko 
verzijo. Študent mora tudi lastnoročno podpisati izjavo v diplomski ali magistrski nalogi. Članu 
komisije odda v spiralo vezano ali elektronsko verzijo. 

 
Diplomski in magistrski izpit je javen in poteka pred komisijo za zagovor. Zagovor praviloma 
poteka v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko je s tem pravilnikom določeno, da zagovor 
lahko poteka v tujem jeziku. 

 
V primeru, da se somentor zagovora ne more udeležiti, le-to navedite v Vlogi za zagovor. 

 
Status študenta se izteče z iztekom študijskega leta, v katerem študent zaključi študij. 
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http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/Prosnja_zagovor_dipl_mag_dokt_naloge.pdf
http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/Prijava_na_strokovni_izpit-mag-farmacije.doc
http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/2018-19/pro%C5%A1nja-za-odobritev-za%C4%8Dasne-nedostopnosti.docx?sfvrsn=2
http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/2018-19/pro%C5%A1nja-za-odobritev-za%C4%8Dasne-nedostopnosti.docx?sfvrsn=2

