
TIJEK PROCESA -  ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD 
Vrijeme 

prije obrane 
IZVRŠITELJ 
AKTIVNOSTI 

AKTIVNOST 
(npr. ispunjavanje zahtjeva, ovjera naloga i sl.) 

Početkom ak. 
godine 

Studentska referada Objava rokova za završne/diplomske ispite 

Najkasnije do 
početka ljetnog 

semestra ! 
Voditelji Izrada ponude tema za završne/diplomske radove tijekom zimskog semestra i zimskog ispitnog roka 

Student Odabir teme i konzultacija s potencijalnim mentorom. P
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Najkasnije 
do kraja 
travnja !  

Student 
U studentskoj referadi preuzima obrazac SUKa „Zahtjev za odobrenje teme 
završnog/diplomskog rada i imenovanje voditelja“ kojeg ispunjenog vraća studentskoj 
referadi. 

 
Student 

IZRADA RADA pod nadzorom voditelja. Nakon odobrenja voditelja, predaja 
rada ostalim članovima Povjerenstva. 
Korekcije prema uputama članova Povjerenstva. 
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30 dana prije 
obrane Student Predaja neuvezanog završnog/diplomskog rada tajniku Povjerenstva na pregled 

tehničke ispravnosti (u skladu s uputama za izradu završnog/diplomskog rada) 
Tajnik povjerenstva Pregled rada od strane tajnika Povjerenstva (2-5 dana, ovisno o broju pristiglih radova) 

Student Eventualne korekcije prema uputama tajnika Povjerenstva (2 dana) 
3 tjedna prije 

obrane 
Student Ponovna predaja neuvezanog rada na pregled tajniku Povjerenstva 

14 dana Tajnik povjerenstva Kontrolni pregled korekcija rada od strane tajnika Povjerenstva (1 dan) 
14-12 dana Studentska referada Potpisano rješenje uručuje studentu 
14-12 dana  Student 

Zaprima potpisano rješenje te ga prilikom uvezivanja završnog/diplomskog rada 
uvjezuje kao drugu stranicu rada 

12 Student Predaja završnog/diplomskog rada na uvez (uvez 1-3 dana) 

10 Student 
Predaja uvezanih primjeraka završnog/diplomskog rada na referadu radi ovjere 
pečatom 

 
10 Student 

Predaje tajniku povjerenstva uvezani i ovjereni završni/diplomski rad (najkasnije 10 
dana prije roka za obranu rada) i izrañuje PPT prezentaciju za izlaganje tijekom 
obrane ! 
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 Student Prezentira završni/diplomski rad u vremenu od max. 15/20 min. 
 
VAŽNO!  
Za pristupanje obrani završnog rada, student mora imati odslušanu jednu obranu završnog ili diplomskog rada (potpisom ovjerava 
tajnik povjerenstva za završne/diplomske radove). 


