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POMORSKI ODJEL 
 

ZAVRŠNI RAD – HODOGRAM 
 

 

1. Tijekom 5. semestra potražiti željenog mentora u terminu konzultacija i predložiti temu.  

 

2. Nakon dogovora s mentorom, u Tajništvu Odjela ili na web stranici Odjela zatražiti obrazac 

"Zahtjev za odobrenje teme završnog rada". Obrazac ispuniti, potpisati i odnijeti mentoru na potpis. 

Nakon što mentor potpiše obrazac, student predaje obrazac u Tajništvo, najkasnije zadnjeg radnog 

dana u petom semestru.  

 

3. Stručno vijeće Odjela na sjednici u veljači odobrava teme i mentore. Popis odobrenih tema 

Tajnica Odjela, na službenoj web stranici Odjela i oglasnoj ploči Odjela, objavljuje prije početka 

šestog semestra.  

 

4. Izrada rada, konzultacije s mentorom i komentorom. Dovršeni rad, student e-mailom šalje 

mentoru. Mentor mu u roku od 15 radnih dana daje odgovor. Ako je odgovor negativan, student 

radi ispravke sve dok ne dobije pozitivan odgovor.  

 

5. Kad je mentor odobrio rad studentu, student ispunjava obrazac „Prijava za pristup obrani 

završnog rada“ i „Izjavu o akademskoj čestitosti“, koje može preuzeti na službenoj web stranici 

Odjela ili u Tajništvu. Prijavu nosi mentoru na potpis i potom predaje u Tajništvo, zajedno s 

indeksom, završnim radom i potpisanom „Izjavom o akademskoj čestitosti“.  

 

6. Nakon što je mentor potpisao Prijavu za pristup obrani završnog rada student predaje završni rad 

u Tajništvo Odjela u pet uvezenih primjeraka (jedan tvrdi uvez i četiri meka uveza), najmanje 

sedam dana prije obrane. 

 

7. Tajništvo provjerava uvjete za pristup obrani (jesu li položeni svi ispiti, potpisane sve 

prijavnice…) i prosljeđuje Prijavu na iduću sjednicu Stručnog vijeća Odjela na kojoj se imenuje 

Povjerenstvo za obranu.  

 

8. Tajništvo prosljeđuje završni rad članovima Povjerenstva i nakon što svi članovi Povjerenstva 

odobre rad zakazuje usmenu obranu u dogovoru s mentorom i Povjerenstvom. 

 

9. Obavijest o obrani mora biti oglašena na web stranici Odjela i na oglasnoj ploči, najmanje sedam 

dana prije obrane.  

 

10. Nakon uspješne obrane, student u roku od 7 dana od obrane završnog rada dobiva potvrdu o 

uspješnoj obrani završnog rada i stjecanju akademskog naziva.  

 


