NAPUTAK ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA
(PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI)

1. obrazac - (PRIJAVA): student završne godine studija izabire mentora i temu završnog
rada, popunjava 1. obrazac, te ga predaje u pisarnicu Fakulteta;
2. obrazac - (SUGLASNOST): mentor daje suglasnost za daljnji postupak ocjene rada i
predlaže tri člana povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada*;
3. obrazac - (IMENOVANJE): na prijedlog mentora, prodekan za nastavu imenuje
Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada. Obrazac potpisuje prodekan za
nastavu prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. Mentor upućuje elektroničku verziju
završnog rada imenovanim članovima povjerenstva.
4. obrazac – (OCJENA): Predsjednik povjerenstva, u dogovoru s ostalim članovima
povjerenstva, daje ocjenu (opisnu) i mišljenje o završnom radu. Svi članovi
Povjerenstva nakon pročitanog završnog rada svojim potpisom daju suglasnost, da se
može pristupiti obrani završnog rada i određuju datum obrane.
Studenti moraju 7 radnih dana prije obrane, u Studensku službu (referadu) fakulteta
donijeti: Indeks sa svim ocjenama i potpisima, jedan uvezani primjerak konačne verzije
završnog rada, primjerak rada u PDF-u na CD-u i 3 (gore navedena) ispunjena obrasca
(prvi je predan u pisarnicu). Na sam datum obrane studenti moraju doći po Indeks i zapisnik
o obrani u Studentsku službu.
Studenti su dužni prilikom prijave završnog rada priložiti izvješće koje je potpisao mentor i
time posvjedočio da je rad prošao provjeru izvornosti kroz program TURNITIN.
Detaljne upute možete pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta zdravstvenih studija
(INFORMACIJE>Studenti>Dokumenti i obrasci>
Upute i obrasci za korištenje programa Turnitin za provjeru izvornosti završnih i diplomskih
radova .
* Mentor i članovi povjerenstva (uključujući predsjednika povjerenstva) moraju biti u
nastavnim ili znanstveno-nastavnim zvanjima. Ukoliko netko od navedenih nije zaposlenik
Fakulteta zdravstvenih studija, angažman je moguć, ali pod uvjetom da ne stvara troškove
za Fakultet. Mentor može biti član povjerenstva, ali ne i predsjednik.
Zadnji dan za prijavu obrane i obranu završno/diplomskog rada u akademskoj godini
2015/2016 je:
Ljetni rok:
prijava obrane završnog rada do: 14.07.2017.
obrana završnog rada do: 21.07. 2017.
Jesenski rok
prijava obrane završnog rada do: 22.09.2017.
obrana završnog rada do: 29.09.2017.
Obranu završnog rada nije moguće obaviti u terminu od 24. srpnja do 28. kolovoza tekuće
akademske godine.
Za sve ostale obavijesti studenti mogu nazvati na broj telefona 554-954.

