Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet
Povjerenstvo za diplomske ispite
diplomskog sveučilišnog studija računarstva

Rijeka, 4. 5. 2020. godine

Predaja diplomskih radova 19. 5. 2020.

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se elektroničkom
poštom. Studenti trebaju predsjedniku Povjerenstva za diplomske ispite putem elektroničke pošte na adresu
klenac@riteh.hr dostaviti rad u elektroničkom obliku u „pdf“ formatu. Rad koji student predaje u elektroničkom
obliku mora u potpunosti odgovarati (biti jednak) tiskanoj verziji rada koja će biti predana naknadno. Rad mora
na odgovarajućem mjestu sadržavati i originalni, skenirani ili fotografirani, tekst zadatka. Rok za predaju radova
je utorak, 19. 5. 2020. godine do 12,00 sati.
Diplomski rad mora biti izrađen sukladno člancima 12. i 13. „Pravilnika o diplomskom radu, diplomskom ispitu i
završetku diplomsklih sveučilišnih studija“ i sukladno „Uputama za pisanje završnog/diplomskog rada“. Oba
dokumenta nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta. Osobito treba voditi brigu da radovi moraju sadržavati
sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.
Diplomski ispit održat će se na daljinu korištenjem platforme za udaljena predavanja. Prije obrane bit će
održana provjera da li su studenti kandidati u mogućnosti osigurati zvučno i vizualno sudjelovanje na obrani
rada. Studenti će za obranu rada pripremiti prezentaciju koju će prezentirati na samoj obrani. Također će
predsjedniku Povjerenstva prije obrane rada dostaviti prezentaciju pripremljenu u „odp“, „ppt“ ili „pdf“ formatu.
Trajanje prezentacije rada neka ne bude dulje od 15 minuta.
U terminu koji će biti objavljen naknadno održat će se obrana rada na daljinu pred Ispitnim povjerenstvom.
Prilikom prezentacije rada i odgovaranja na pitanja članova Ispitnog povjerenstva, studenti moraju biti vizualno i
zvučno uključeni u sobu za udaljena predavanja. Postupak diplomskog ispita odvija se na propisani način i
uključuje: ocjenjivanje rada od strane Ispitnog povjerenstva, prezentaciju rada od strane studenta u trajanju
najviše 15 minuta, postavljanje pitanja članova Ispitnog povjerenstva, donošenje konačne ocjene ispita te
objavu ocjene ispita studentu.
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