DIPLOMSKA NALOGA – Odgovori na najpogostejša vprašanja
V pomoč pri pisanju dispozicij diplomskih nalog je Študentski svet zbral najpogostejša
vprašanja in za njihove odgovore povprašal enega izmed visokošolskih učiteljev, ki je
sodeloval pri pripravi novega pravilnika, doc. Aleša Novaka.

1. Kdo vse je lahko mentor diplomskim nalogam? (So to lahko tudi zaslužni profesorji?)
Pravilnik o diplomski nalogi zahteva le, da je mentor visokošolski učitelj (prvi odst. 4. člena
Pravilnika o diplomski nalogi, v nadaljevanju: Pravilnik), kar pomeni, da je mentor lahko tudi
zaslužni profesor, če mentorstvo seveda sprejme.
2. Ali lahko študentje oddajo več tem? Imajo zaradi tega kaj slabši položaj?
Pravilnik študentov ne omejuje, da bi kandidirali z več temami pri istem ali različnih učiteljih.
Pošteno do drugih kandidatov pri istem učitelju pa bi bilo, da morebitnega mentorja o tem
obvestijo. V primeru, da študent teme ne bi prevzel (in o tem učitelja obvestil šele naknadno),
bi učitelj prosto temo lahko ponudil ostalim kandidatom, ki s svojo temo niso bili uspešni.
3. Lahko lastno temo oddajo po elektronski pošti ali jo morajo oddati osebno?
Pravilnik tega vprašanja ne ureja in je zato odvisno tudi od prakse pri posameznem mentorju,
načeloma pa je primernejša oddaja teme v natisnjeni obliki.
4. Jo oddajo profesorju ali v referatu?
Študenti dispozicijo oddajo neposredno učitelju, pri katerem bi želeli pripraviti diplomo.
5. Igra referat v postopku oddajanja teme za diplomsko naloga kakšno vlogo?
Pri postopku oddajanja teme za diplomsko nalogo ne, vendar mora mentor prevzem teme
diplomske naloge zaznamovati v indeksu in na prijavnici, ki jo mora kandidat dobi in predloži
referatu za dodiplomski študij (11. člen Pravilnika)
6. Morajo lastno temo oddati profesorju na govorilnih, se morajo prej pri njemu še kaj
oglasiti, ali mu zgolj prinesejo že izdelano dispozicijo?
Nobene ovire ni, da študent ne bi profesorju prinesel že izdelane dispozicije. Vsekakor se
lahko s profesorjem predhodno posvetuje o obliki dispozicije (gl. vprašanja 3, 7, 10), vendar
je smisel dispozicije prav v tem, da lahko morebitni mentor presodi, ali je študent sposoben
sam pripraviti dispozicijo.
7. Kako obsežna mora biti dispozicija?
Pravilnik o tem vprašanju ne vsebuje konkretnih določb, navadno pa dispozicija obsega stran
ali dve, odvisno pa je tudi od pričakovanja morebitnega mentorja.

8. Kaj dispozicija sploh je?
Dispozicija naj vsebuje strnjeno predstavitev teme, ki bi jo študent želel obdelati v svoji
diplomski nalogi. Obsegati mora naslov, v idealnem primeru hipotezo, ki jo v diplomski
nalogi želi dokazati ali ovreči, kratek povzetek argumentativnega toka in kratek (vsekakor ne
izčrpen) pregled literature, ki jo ima namen uporabiti pri pisanju diplome. Prav tako je možno
v diplomi le predstaviti določeno temo (v tem primeru dispozicija ne bo vsebovala hipoteze),
a se diploma, ki bo zgolj deskriptivna, najbrž ne bo potegovala za najvišje ocene.
9. Je v dispoziciji potrebno navesti literaturo, je potrebno navesti vso literaturo, se kasneje
lahko kaj dodaja spreminja?
V dispoziciji je smiselno navesti literaturo, zagotovo pa študenta ta seznam ne bo zavezoval.
Diploma je raziskovalno delo, ki bo končno obliko dobilo šele v procesu pisanja.
10. Zajema dispozicija tudi pripravo kazala?
Pravila tega ne zahtevajo, zato je to v določeni meri odvisno od pričakovanja mentorja. Vsaj
nekateri mentorji pričakujejo tudi izdelavo kazala, saj študent na ta način pokaže
argumentativni tok, ki mu bo v diplomskem delu sledil.
11. Se diplomska naloga lahko nekoliko razlikuje od dispozicije?
Seveda. Dispozicija je zgolj izhodišče diplomskega dela. Raziskovalno delo na diplomi pa
Vas lahko na koncu privede do povsem drugačnih spoznanj ali novega razumevanja teme, s
katero se ukvarjate.

