
Razpis Inštituta za razvojno raziskovalno 
delo FZV NM za najboljše diplomske 
naloge in magistrsko delo v letu 2017 

 

Na osnovi programa dela Inštituta FZV NM želimo s tem razpisom povabiti diplomante 
FZV NM h kandidaturi za najboljše diplomske in magistrske naloge diplomantov, ki so 
zaključili študij do 31.12. 2017. Rok za oddajo predlogov diplomskih in magistrskih del, ki 
kandidirajo na razpis, je 31. 1. 2018. 

Predmet razpisa  

Z razpisom želi Inštitut FZV NM izpostaviti najboljše raziskovane naloge preteklega leta in spodbuditi 
študente k izdelavi kvalitetnih raziskovalnih nalog ter k promociji rezultatov svojih diplomskih del.  

Komisija bo izbrala do tri najboljše diplomske naloge in eno magistrsko delo izmed prispelih prijav.  

Avtorji nagrajenih nalog bodo prejeli priznanje. Nagrada je tudi brezplačna naročnina na Revijo za 
zdravstvene vede za obdobje treh let. Avtorji nagrajenih nalog bodo povabljeni k predstavitvi svojega 
dela na konferenci FZV NM, ki bo predvidoma potekala v novembru 2018. 

Kriteriji ocenjevanja 
Pri ocenjevanju bo upoštevano naslednje: 
1. V diplomski nalogi/magistrskem delu je jasno opredeljen problem, ki ga naloga obravnava. 
2. V diplomski nalogi/magistrskem delu so jasno nakazani namen in cilji. 
3. V teoretičnem delu naloge je povzeta relevantna literatura in drugi vir. 
4. Metodologija je ustrezna glede na zastavljene cilje. 
5. Zahtevnost metodološkega pristopa in poglobljenost analize podatkov. 
6. Rezultati so predstavljeni pregledno (tabele, grafikoni, analize, slikovno gradivo) ter jasno interpretirani. 
7. V razpravi so povzete temeljne ugotovitve ter primerjane z rezultati tujih raziskav. 
8. Sklepi oziroma zaključki diplomske naloge/magistrskega dela so skladni z rezultati študije. 
9. Iz diplomske naloge/magistrskega dela je jasno vidna in določljiva vrednost raziskave. 
10. Izvirnost teme in nakazane rešitve. 

Prijava na razpis 

Predlog za kandidaturo poda diplomant sam ali mentor v soglasju z diplomantom. Prijavijo se lahko tisti 
diplomanti, ki so naloge zagovarjali do 31.12. 2017 (v koledarskem letu 2017). Vloga mora vsebovati 
ime in priimek diplomanta ter mentorja, naslov diplomske naloge, datum zagovora in kratko utemeljitev 
pomembnosti rezultatov študije (obrazec v prilogi). 

Prijave na razpis je potrebno oddati v referatu FZV NM  do 31. 1. 2018. 

Postopek izbora najboljših diplomskih in magistrske naloge 

Za potrebe pregleda diplomskih/magistrskih je imenovana komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije za razvojno 
raziskovalno dejavnost, predsednik Komisije za študijske zadeve in predsednik Komisije za potrjevanje tem 
magistrskih del. Komisija bo na podlagi prejetih vlog pridobila iz knjižnice predlagana diplomska in magistrska dela 
in jih pregledala ter ocenila v skladu z merili, določenimi v Pravilniku o izboru najboljših diplomskih in magistrskih 
del diplomantov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. 

Novo mesto, 22. 12. 2017     

 
         

                                                                            doc. dr. Vladka Lešer 
                                                     Predsednica Komisije za razvojno raziskovalno dejavnost FZV NM 
 

 



 

 
Prijava na razpis Inštituta za razvojno raziskovalno delo 

F Z V  N M  
z a  n a j b o l j š o  d i p l o m s k o  n a l o g o  /  m a g i s t r s k o  

d e l o  v  l e t u  2 0 1 7  
 

- p r i j a v n i  o b r a z e c -  

Predlagatelj 
 diplomant 

 mentor      

ime in priimek avtorja  / avtorice dela:  

e-naslov:  telefon:  

ime in priimek mentorja /mentorice:  

e-naslov:  telefon:  

naslov dela:  

delo je: 
 magistrsko delo po bolonjskem sistemu  

 diplomska naloga po bolonjskem sistemu      

datum zagovora:  

namen dela  / izpostavljena hipoteza: 

 

 

 

 

Utemeljitev pomena / inovativnosti rezultatov dela: 

 

 

 

 

 

 

 

Spodaj podpisani / podpisana ________________________________________________  (ime 
in priimek), izjavljam, da so vsi  navedeni podatki resnični in verodostojni.  

Kraj in datum:                                                                  Podpis predlagatelja:  
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