Odjel za
informacijske
znanosti
Čuvamo i dijelimo znanje

Terminski plan izrade i obrane završnih radova
na Odjelu za informacijske znanosti
u ak. god. 2020./2021.
1. Postupak odabira (ko)mentora do 30. siječnja 2021.
1.1 studenti odabiru potencijalnog mentora na za to određenom
mjestu na Referadi na Merlinu (prosinac 2020.)
1.2 studenti se obavezno moraju javiti odabranom mentoru u terminu
konzultacija u svrhu dogovora o temi i o mentorstvu što rezultira
prihvaćanjem mentorstva na odabranu temu ili usmjeravanjem na
drugog mentora – javiti se moraju najkasnije do 26. siječnja 2021.
2. Službena prijava (ko)mentora i teme završnog rada putem za to
predviđenom obrasca Stručnom vijeću Odjela - do 1. veljače 2021. u 10.00
3. Odluka o prihvaćanju tema i mentora od strane Stručnog vijeća i određivanje
članova povjerenstava za obranu nacrta i konačne verzije završnog rada (3.
veljače 2021.)
4. Radionica o izradi završnog rada (1. ožujka 2021.)
4. Predaja nacrta završnog rada na Merlin do 21. travnja 2021. Nacrt se treba
izraditi u obrascu dostupnom na mrežnim stranicama Odjela za informacijske
znanosti i na Merlinu.
5. Predstavljanje nacrta završnih radova - studenti/(ko)mentori/nastavnici –
5. svibnja 2021. Predstavljanje nacrta završnih radova izrađuje se u za to
predviđenom obrascu (prezentaciji) i prema uputama navedenim unutar
navedenog obrasca. Prezentacija-obrazac dostupna je na mrežnim stranicama
Odjela za informacijske znanosti i na Merlinu.
6. Nakon predstavljanja nacrta završnog rada na kojoj će student dobiti
povratne informacije mentora, povjerenstva i ostalih sudionika predstavljanja
nacrta završnog rada, student s mentorom radi na konačnoj verziji nacrta
završnog rada koju treba predati na Merlin najkasnije do 19. svibnja 2021.
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7. LJETNI ISPITNI ROK: Predaja prve cjelovite radne verzije rada mentoru –
najkasnije do 10. lipnja 2021.
Budući da se očekuje da su student i mentor aktivno radili na nacrtu završnog
rada i njegovoj završnoj verziji, student na tim temeljima samostalno izrađuje
završni rad te prvu cjelovitu verziju mentor komentira samo jednom, i to u roku
od 10 dana od njezina primitka.
Ukoliko je rad uz mentorove napomene i njihove ispravke moguće prirediti za
obranu u ljetnom roku, student radi na završnoj verziji rada koju treba predati
najkasnije do 5. srpnja 2021.
Završna verzija rada predaje se povjerenstvu za ocjenu i obranu završnog rada.
Ukoliko rad u ovoj verziji ne zadovoljava jer se student nije držao smjernica
zadanih nacrtom završnog rada, mentor donosi odluku da se rad upućuje na
značajnije preradbe, odnosno na obranu u jesenskom ispitnom roku.
8. JESENSKI ISPITNI ROK: Predaja prve cjelovite radne verzije rada mentoru –
najkasnije do 30. kolovoza 2021.
Budući da se očekuje da su student i mentor aktivno radili na nacrtu završnog
rada i njegovoj završnoj verziji, student na tim temeljima samostalno izrađuje
završni rad te prvu cjelovitu verziju mentor komentira samo jednom, i to do 5.
rujna 2021.
Ukoliko je rad uz mentorove napomene i njihove ispravke moguće prirediti za
obranu u jesenskom roku, student radi na završnoj verziji rada koju treba
predati najkasnije do 8. rujna 2021.
Završna verzija rada predaje se povjerenstvu za ocjenu i obranu završnog rada.
Ukoliko rad u ovoj verziji ne zadovoljava jer se student nije držao smjernica
zadanih nacrtom završnog rada, mentor donosi odluku da se rad upućuje na
značajnije preradbe, odnosno na obranu u drugom jesenskom ispitnom roku.
Verziju koju student priprema za obranu u drugom ispitnom roku treba predati
najkasnije do 15. rujna 2021. Mentor komentira samo jednom ovu verziju rada,
te ukoliko je rad uz mentorove napomene i njihove ispravke moguće prirediti
za obranu 23. rujna 2021., mentor studenta upućuje na izmjene
Završna verzija rada predaje se povjerenstvu za ocjenu i obranu završnog rada
najkasnije do 20. rujna 2021.
Ukoliko rad u ovoj verziji ne zadovoljava jer se student nije držao smjernica
zadanih nacrtom završnog rada te ispravaka u skladu s komentarima prve
cjelovite verzije rada, mentor donosi odluku da se rad upućuje na značajnije
preradbe te student ne može braniti rad u jesenskom ispitnom roku.
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8. Predaja konačne verzije završnog rada
8.1. za obrane u ljetnom ispitnom roku (predaja završnog rada na
Merlinu najkasnije do 5. srpnja 2021. u dogovoru s mentorom)
8.2. obrane u jesenskom ispitnom roku (predaja završnog rada na
Merlinu najkasnije do 30. kolovoza 2021. u dogovoru s mentorom)
9. Mentor provodi provjeru izvornosti u sustavu Turnitin i dostavlja izvještaj u
tajništvo. Nakon dostavljenog izvještaja, student može uz potvrdu mentora,
prijaviti obranu završnog rada.
10. Obrane završenih radova pred povjerenstvom
9.1. u ljetnom ispitnom roku od 12. do 14. srpnja 2021. (točan raspored
dostavit će se naknadno)
9.2. u jesenskom ispitnom roku 9. i 10. rujna 2021. te 23. i 24. rujna
2021. (točan raspored dostavit će se naknadno)
11. Student je prije uveza rada i predaje rada u akademski repozitorij obvezan
urediti rad u skladu s komentarima povjerenstva za ocjenu i obranu završnog
rada u roku 8 dana, te u skladu s uputama Sveučilišta u Zadru koje su objavljene
na
mrežnim
stranicama
Sveučilišne
knjižnice
https://sveucilisnaknjiznica.unizd.hr/digitalni-repozitorij-ocjenskihradova-sveucilista-u-zadru/upute-i-obrasci-za-studente.
Radovi koji nisu u svakom segmentu usklađeni s uputama, ne mogu biti
prihvaćeni za objavu u akademskom repozitoriju.
12. Student ne može završiti preddiplomski studij i dobiti o tome potvrdu sve
dok završna verzija završnog rada nije predana za objavu u repozitoriju
završnih i diplomskih radova Sveučilišta u Zadru.
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VAŽNO!
1. Svi studenti dužni su, u skladu s Redom predavanja preddiplomskog
sveučilišnog studija informacijskih znanosti, izvršiti obveze vezane uz završni
rad tijekom semestra, na temelju čega će moći dobiti potpis, odnosno prema
potrebi upisati apsolventski semestar. Obveze tijekom semestra odnose se na
sve ovdje propisane korake, zaključno s korakom 6 (Predaja konačne verzija
nacrta završnog rada u skladu s povratnim informacijama mentora,
povjerenstva i ostalih sudionika predstavljanja nacrta završnog rada najkasnije do 19. svibnja 2021.).
Studenti koji to ne učine, odnosno oni studenti koji do 19. svibnja ne predaju
konačnu i od mentora verificiranu verziju nacrta završnog rada nakon njezine
obrane, nemaju pravo potpisa iz kolegija Završni rad, te moraju ponavljati
godinu.
2. Studenti koji nisu u mogućnosti pravodobno ispuniti propisane zadatake,
obvezni su uputiti zamolbu Stručnom vijeću u kojoj će navesti i po mogućnosti
dokumentirati razloge zbog kojih nisu u mogućnosti obaviti propisane
zadatke. Odluku o opravdanosti razloga donosi Stručno vijeće Odjela
natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

