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PODATKI O ŠTUDENTU/-KI
Ime in priimek

______________________________________________________________

Dekliški priimek

______________________________________________________________

Način študija

 redni

Vpisna številka

_________________________________________________

Študijski program

_________________________________________________

 izredni

IZJAVA
S svojimi podpisom zagotavljam, da:
 je predložena diplomska naloga/delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega
dela;
 sem poskrbel/-a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženi nalogi/delu, ustrezno navedena oz. citirana;
 sem poskrbel/-a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu
virov, ki je sestavni element predložene naloge/dela;
 sem pridobil/-a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo nalogo/delo in sem to tudi jasno zapisal/-a v predloženi nalogi/delu;
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli
oziroma ideje predstavljene kot lastne – je kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in
sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi
hujšo disciplinsko kršitev po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov
Univerze v Ljubljani.
 se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za
predloženo nalogo/delo in za moj status na Pedagoški fakulteti;
 so elektronska oblika diplomske naloge/dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter
ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko diplomske naloge/dela ter soglašam z
objavo elektronske oblike diplomske naloge/dela v zbirki »Dela PeF UL«;
 dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih straneh
PeF UL in v publikacijah PeF UL;
 je diplomska naloga/delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o
diplomah.
Datum ______________________

Podpis avtorja/-ice

_________________________

