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SVEUČILIŠTE U ZADRU 

Odjel za etnologiju i antropologiju 

 

Zadar, 25. listopada 2018. 

 

 

Kratke upute za prijavu i pisanje diplomskih radova u akad. god. 2018./2019. 

 

 

 Teme diplomskog rada prijavljuju se do kraja nastave u III. semestru diplomskoga 

studija (zadnji dan prijave 25. 1. 2019.)  

 Obrasce za prijavu rada studenti mogu podignuti u tajništvu Odjela ili preuzeti s 

odjelnih mrežnih stranica. Mentor potpisuje ispunjeni obrazac koji se potom vraća u 

odjelno tajništvo. Obrasci se prosljeđuju Stručnomu vijeću Odjela koje mora odobriti 

temu i mentora. 

 Mentori diplomskih radova u akad. god. 2018./2019. su: doc. dr. sc. Danijela Birt 

Katić, izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić, izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović 

Rončević, dr. sc. Katica Burić Ćenan, doc. dr. sc. Jadran Kale, doc. dr. sc. Mario Katić 

i doc. dr. sc. Tomislav Oroz.  

 Odlukom Stručnoga vijeća Odjela svaki od navedenih nastavnika u jednoj akad. god. 

može biti mentorom do troje studenata. 

 Zadnju verziju diplomskog rada studenti moraju dostaviti povjerenstvu najkasnije 15 

dana prije termina predviđenog za obranu. Studentima koji to ne učine mentor 

može uskratiti obranu rada. Svi diplomski radovi učitavaju se u sustav Turnitin radi 

provjere plagijarizma.  

 Studenti najmanje tjedan dana prije obrane predaju kopiju indeksa u tajništvo Odjela u 

kojem se provjerava jesu li položili sve ispite i ostvarili dovoljno ECTS bodova iz 

studija i time stekli uvjete za pristup obrani. 

 Nakon obrane rada mentor pregledava i Potvrdom odobrava predaju elektroničke 

inačice rada (PDF na CD-u). Također, nakon obrane student predaje i jedan  tvrdo 

ukoričeni primjerak rada koji će biti pohranjen u njegovu dosjeu. 

 Studenti dvopredmetnih studija Uredu za preddiplomske i diplomske studije prilažu:  

 Potvrdu mentora kojom se odobrava predaja diplomskog rada nakon 

održane obrane, potpisanu od strane mentora. 

 Izjavu o akademskoj čestitosti potpisanu od strane studenta (za dosje); 

nepotpisana se ulaže  u rad. 

 Izjavu o pohrani rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru,  potpisanu 

od strane studenta (za dosje). 

 Jedan tvrdo ukoričeni tiskani primjerak rada  

 CD s PDF dokumentom diplomskog rada. 
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 Rokovi za obranu diplomskih radova u akad. god. 2018./2019. su: 

o samo za apsolvente:  

 

 29. listopada – 31. listopada 2018. 

 26. studenog – 30. studenog 2018. 

 17. prosinca – 21. prosinca 2018. 

 28. siječnja – 1. veljače 2019. 

 25. veljače – 1. ožujka 2019.  

 25. ožujka – 29. ožujka 2019. 

 22. travnja – 26. travnja 2019. 

 27. svibnja – 31. svibnja 2019. 

o za studente koji diplomski brane tijekom upisane akademske godine: 

 ljetni ispitni rok: 1. srpnja – 5. srpnja 2019. 

 jesenski ispitni rok: 23. rujna – 27. rujna 2019. 

 

 Pravilnik i detaljne upute o diplomskom radu nalaze se na odjelnim mrežnim 

stranicama. 

 

 

Iz Odjela 
 


