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PODATKI O ZAGOVORU (izpolni referat)
Številka diplomskega dela

___________________



obveščen/-na

Datum zagovora

___________________



vpis v knjigo diplomantov

Ura zagovora

___________________



vpis v VIS

Predavalnica

___________________



priloga k diplomi

Komisija

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja



univerzitetnega študijskega programa prve stopje_______________________________

PODATKI O ŠTUDENTU/-KI

Ime in priimek

______________________________________________________________

Dekliški priimek

______________________________________________________________

Datum rojstva

____________

Država rojstva

______________________________________________________________

Način študija

 redni

Vpisna številka

_________________________________________________

Študijski program

_________________________________________________

Telefonska številka

_________________________________________________

Naslov

_________________________________________________

Elektronski naslov

_________________________________________________

Kraj rojstva

________________________________

 izredni

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU

Naslov v slovenskem jeziku _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Naslov v angleškem jeziku __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mentor/-ica

____________________________

Somentor/-ica

____________________________

Datum odobritve teme

____________________________

IZJAVA ŠTUDENTA/-KE

S podpisom potrjujem, da sem avtor/-ica diplomskega dela in da so navedeni podatki resnični.
Dovoljujem knjižnici PeF, da mojo diplomsko delo uvrsti med gradiva za izposojo oziroma objavi v
elektronskih bazah podatkov in objavi podatke v vzajemnem katalogu COBISS.
Datum __________________

Podpis študenta/-ke

________________________________

IZJAVA MENTORJA/-ICE
Diplomsko delo ustreza merilom za ocenjevanje diplomskega dela in zagovora, ki jih opredeljuje
dodatek Pravilnika o diplomskem delu Pedagoške fakultete UL. Študent/-ka se lahko priglasi za
zagovor diplomskega dela.
Podpisani/-a ____________________________________________________________izjavljam,
da sem mentor/-ica diplomskega dela študentu/-ki___________________________________.
Podpis mentorja/-ice: ____________________________________________

Podpisani/-a ____________________________________________________________izjavljam,
da sem somentor/-ica diplomskega dela študentu/-ki___________________________________
Podpis somentorja/-ice:___________________________________________

IZJAVA REFERATA

Strokovna/-i delavka/-ec referata s podpisom potrjujem, da je študent/-ka opravil/-a vse
predpisane obveznosti za pristop k zagovoru diplomskega dela.
Podpis

__________________________________

OBVEZNE PRILOGE
1. elektronski medij (CD), ki vsebuje:


celoten izvod diplomskega dela v elektronski obliki v formatu .pdf (izvod ne sme
biti na noben način zaščiten),



naslov (v slovenščini in angleščini), povzetek diplomskega dela (v slovenščini in
angleščini) in ključne besede (v slovenščini in angleščini), oblikovane z
ustreznim urejavalnikom besedil in shranjene v datoteki v formatu .doc ali .rtf,

2. 3 spiralno vezane izvode diplomskega dela in 1 trdo vezan izvod za knjižnico,
3. izjava o avtorstvu diplomskega dela,
4. študentska izkaznica,
5. potrdilo knjižnice, da študent/-ka ne dolguje knjig,
6. izpisek iz rojstne ali poročne knjige, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
7. original in kopija potrdila o plačilu diplomskega dela z zagovorom (za osebe brez statusa),
8. soglasje za uporabo e-naslova
9. potrdilo o poravnani šolnini (izredni študenti).

SOGLASJE ZA UPORABO E-NASLOVA
Strateški cilj Univerze v Ljubljani je kakovost izobraževalne, raziskovalne in umetniške dejavnosti, saj bo le
tako lahko odgovorno izvajala svoje osnovno poslanstvo. Ena pomembnih aktivnosti, ki lahko pomembno
pripomore k dvigu kakovosti, je stik z bivšimi diplomanti ter pridobivanje njihovega mnenja o študiju na naši
univerzi. Želimo ohraniti stik z vami tudi po vašem študiju in zainteresirani smo za vaše poglede.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje in s tem za dvig kakovosti vaše univerze, vas prosimo, da
izpolnite spodnje soglasje.

Obvezna so vsa polja.
Priimek __________________________________

Dekliški priimek ________________________

Ime _____________________________________
EMŠO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Elektronski naslov (napišite veljaven in aktiven elektronski naslov)
__________________________________________
Soglašam, da me Univerza v Ljubljani kontaktira v zvezi z raziskovalnimi aktivnostmi in drugimi
aktivnostmi, povezanimi z zagotavljanjem kakovosti Univerze v Ljubljani.

Datum

Podpis

_______________________

_______________________________

Vaše osebne podatke obravnavamo skladno z 72. in 73. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1). Morebiten preklic soglasja ali spremembo podatkov (vaš e-naslov…) sporočite na soglasjaul@uni-lj.si.

