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Seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela na drugi stopnji bolonjskega študija 

Spoštovani študenti, spoštovane študentke  

Obveščamo vas, da mora v skladu s 56. členom Pravilnika o študiju na programih druge stopnje  
študent/-ka magistrskega programa druge stopnje temo magistrskega dela prijaviti v 1. letniku, in 
sicer najkasneje do 15. marca.  

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v prvem letniku do 15. marca, dela ne more 
prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem 
študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto. 

Sestavni del prijave teme magistrskega dela je priložena dispozicija magistrskega dela, ki jo oddate 

Službi za podiplomski študij FDV, ta pa v nadaljnjo oceno Komisiji za magistrski študij in vseživljenjsko 

učenje FDV. 

Z namenom  informirati študente/-ke in mentorje/-ice o temeljnih administrativnih, strokovnih in 

podatkovnih postopkih, virih ter poteku izbire in prijave magistrskega dela na drugi stopnji 

bolonjskega študija bo v ponedeljek,  10. 12. 2012 v veliki dvorani Fakultete za družbene vede med 

10. in 12. uro organiziran Informativni seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela na 

drugi stopnji bolonjskega študija.  

Dnevni red seminarja: 
  
10.00 - 10.05: Uvodni nagovor prodekana za dodiplomski in magistrski študij 
 
10.05 - 10.15: Roki, pravilnik in pravila v postopkih izbire in prijave magistrskega dela ter nadaljnji 
postopki po oddaji magistrskega dela (Služba za podiplomski študij) 
 

 

 



10.15 - 11.00: Postopek ocenjevanja prijave magistrske naloge, s posebnim poudarkom na 
metodologiji  oz. metodah preučevanja magistrskega dela v fazi prijave – pregled ustreznih in 
neustreznih primerov (Komisija za magistrski študij in vseživljenjsko učenje FDV) 
 
11.00 - 11.20:  Bibliografska informacijska pomoč pri izboru in prijavi magistrskega dela (ODK JG) 
 
11.20 – 11:40: Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela (ADP) 
 
 
Z željo, da vam bo seminar pomagal v procesu uspešne priprave in oddaje vaše magistrske dispozicije 
vas vljudno vabim, da se ga udeležite!     

 
 

              
        Izr. prof. dr. Simona Kustec Lipicer 

Predsednica Komisije za magistrski študij in vseživljenjsko učenje 


