Ključni poudarki sestanka 3.letnikov, 1.marec 2021:

Izbira teme. Pri odločitvi sta zelo pomembni dve stvari:
• Kaj vas zanima? Tema vas mora zanimati.
o Nekaj možnih tem mentorjev s FRI je napisanih v predmetu Diplomsko delo
na Učilnici, teme teme izvajalcev s FMF so na posebni strani. Pobrskajte in se
oglasite pri pedagogih, katere teme vas zanimajo.
o Dan diplomskih tem iz industrije na FRI letos zaradi posebnih ukrepov
odpade.
• Kdo bo vaš mentor? Z mentorjem morate dobro sodelovati. (Morda že imate v mislih
koga, za kogar bi želeli, da je vaš mentor. Lahko ga povprašate o možnih temah in
vidite, če vas kaj zanima.)
o Mentorji sprejemajo omejeno število diplomskih del.
o Kdo je lahko vaš mentor? Visokošolski učitelj (docent, izredni profesor ali
redni profesor), zaposlen na UL.
o Kdo je lahko vaš somentor? Visokošolski učitelj, asistent, znanstveni delavec,
raziskovalec ali strokovnjak s področja diplomske teme, ki ima vsaj isto
stopnjo izobrazbe, kot ga boste prejeli vi po zaključenem študiju.

Do kdaj moram izdelati svoje prijavljeno delo?
• V desetih mesecih od datuma prijave dela (+ 1 mesec na osnovi utemeljene prošnje).
• V kolikor se boste vpisovali na drugo stopnjo v študijskem letu 2021/22, potem
upoštevajte roke, ki veljajo za ustanovo, kamor se boste vpisovali. (Za IŠRM 2 je
matična fakulteta FMF in morate upoštevati roke, ki jih poda FMF. Za Podatkovne
vede pa FRI.) V naslednjih mesecih bo več informativnih dni po raznih članicah UL.
Spremljajte novice na članicah in na Spletni učilnici IŠRM.
• Zagovor diplomskega dela je hkrati tudi zaključek študija. V kolikor imate status
študenta ob času zagovarjanja diplomskega dela, vam status študenta velja do konca
študijskega leta.

Domača naloga:
• Preberite pravilnike (lahko že danes)
o Pravilnik o diplomskem delu,
Navodila za izdelavo diplomskega dela ter Pogosta vprašanja in odgovore.
• Najavite se na govorilne ure ali v sedanji izredni situaciji na e-govorilne ure (in ne
čakajte do 14. aprila).
• Inštalirajte LaTeX (to ste menda že naredili) in si prenesite vzorec diplomskega dela.
• V primeru vprašanj smo vam na voljo na forumu na Učilnici, v študentskem referatu
(studinfo@fri.uni-lj.si) ter skrbnika po elektronski pošti (Polona.Oblak@fri.uni-lj.si,
Matija.Pretnar@fmf.uni-lj.si)

