Na podlagi 6., 30., 39., 75., 76., 89., 90., 91. in 92. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
(Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 1. korespondenčni seji v
študijskem letu 2018/2019, dne 21. 12. 2018 ter na 4. redni seji v študijskem letu 2018/2019, dne 20.
2. 2019, sprejel dopolnitve

PRAVILNIK
O POSTOPKU PRIPRAVE IN ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA
NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE
NA FAKULTETI ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek prijave naslova in dispozicije magistrskega dela, njegova okvirna
vsebinska in formalna priprava, postopek pri zagovoru magistrskega dela in postopek podelitev diplom
študentom, ki končajo študijski program druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (v
nadaljevanju: FZAB).
V tem pravilniku se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo
kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. KOMISIJA ZA MAGISTRSKE ZADEVE
2. člen
Senat FZAB imenuje petčlansko Komisijo za magistrske zadeve (v nadaljevanju KMZ), ki opravlja
naloge, opredeljene v 3. členu tega pravilnika.
3. člen
V skladu 40. členom Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin so naloge KMZ:
- pripravi seznam mentorjev za magistrska dela za tekoče študijsko leto;
- potrjuje predloge naslovov in dispozicij magistrskih del;
- potrjuje somentorje magistrskih del na predlog mentorja magistrskega dela;
- imenuje recenzente magistrskih del;
- potrjuje dispozicije magistrskih del;
- predlaga spremembe aktov, ki urejajo področje delovanja komisije;
- izvaja druge naloge v zvezi s postopkom priprave in zagovorom magistrskega dela.
4. člen
KMZ šteje pet članov. Člani KMZ so visokošolski učitelji, ki so znanstveno aktivni in z nazivom redni
profesor, izredni profesor ali docent ali enakovrednimi raziskovalnimi nazivi in so vključeni v izvedbo
študijskega programa druge stopnje. Pri delu komisije sodeluje strokovni sodelavec Referata s knjižnico
Ljubljana.
V kolikor dekan FZAB ni član KMZ, je na komisijo vabljen.

Predsednika in člane komisije imenuje Senat FZAB. Mandat članov KMZ je dve leti. Mandat članov
KMZ, ki so imenovani po funkciji, preneha z dnem, ko prenehajo z opravljanjem dela na imenovani
funkciji.
Komisija je sklepčna, ko je na seji prisotnih več kot polovica članov (tri), sklepe sprejema z navadno
večino glasov prisotnih članov. V primeru nesklepčnosti, lahko predsednik KMZ izvede korespondenčno
sejo KMZ.
Komisija se praviloma sestaja enkrat na mesec, po terminskem planu, ki se objavi na spletni strani
FZAB in v Študijskem informacijskem sistemu (v nadaljevanju: ŠIS). KMZ se ne sestaja meseca julija
in avgusta.
III. MENTOR / SOMENTOR MAGISTRSKEGA DELA
5. člen
Mentor pri izdelavi magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje je lahko visokošolski učitelj
z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je znanstveno aktiven na strokovnem področju,
na katerem temelji magistrsko delo.
Mentor je lahko visokošolski učitelj iz tujine, ki je vključen v izvedbo študijskega programa, v katerega
je vpisan študent.
6. člen
Mentor lahko predlaga somentorja magistrskega dela. O predlogu razpravlja KMZ. Prav tako lahko KMZ
predlaga somentorja, tudi če le-ta ni predlagan s strani mentorja.
Somentor mora biti visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent. Somentor
je lahko tudi višji predavatelj z doktoratom znanosti in višji predavatelj z znanstvenim ali strokovnim
magisterijem, če bo s tem bistveno doprinesel h kakovosti magistrskega dela.
Izjemoma je somentor lahko visokošolski učitelj iz druge univerze ali samostojnega visokošolskega
zavoda in zdravstvenega zavoda.
Somentor je lahko visokošolski učitelj iz tujine, ki je vključen v izvedbo študijskega programa, v katerega
je vpisan študent. Somentor je lahko tudi gostujoči visokošolski učitelj na tuji univerzi/visokošolskem
zavodu, kjer je študent opravil del svojih študijskih obveznosti (Program Erasmus ali druge oblike
mednarodnega sodelovanja) in ima FZAB sklenjen sporazum o tovrstnem sodelovanju.
Somentorja se imenuje takrat, kadar je njegov prispevek pri kakovosti magistrskega dela pomemben iz
vidika poznavanja strokovnega področja, ki je tema magistrskega dela, ali je njegov prispevek potreben
iz metodološkega vidika izvedbe raziskave.
7. člen
Praviloma naj bi imel mentor največ deset aktivnih mentorstev v posameznem študijskem letu, ki so v
različnih izvedbenih fazah. Mentorstva se štejejo skupaj ne glede na način izvedbe študija (redni, izredni
študij) in stopnjo študijskega programa. Mentor na študijskem programu druge stopnje ima lahko hkrati
največ pet aktivnih mentorstev na drugi stopnji.
O večjem številu mentorstev odloča KMZ.

IV. PRIJAVA MAGISTRSKEGA DELA
4.1 Izbira predmetnega področja in naslova magistrskega dela
8. člen
Študent študijskega programa druge stopnje si lahko izbere temo in mentorja magistrskega dela po
objavi seznama mentorjev in tem magistrskih del tekočega študijskega leta v ŠIS, ko opravi vse
predpisane obveznosti prvega letnika v obsegu 60 ECTS in ima opravljene obveznosti pri predmetu
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi na študijskem programu Zdravstvena nega (mag./2l.)
oziroma Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja na študijskem programu Promocija zdravja
(mag./2l.), ki vključujeta pripravo in objavo raziskovalno/razvojnega projekta. Pri tem mora upoštevati
opredeljena predmetna področja in mentorje v skladu z 9. členom tega pravilnika.
Študent, ki dosega povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti 9,0 in več, lahko sam izbere
temo magistrskega dela. V tem primeru se obrne na enega izmed razpisanih mentorjev, s katerim
skupaj oblikujeta naslov magistrskega dela.
Mentor je ob oddaji dispozicije dolžan pisno obvestiti KMZ o dogovoru s študentom o izbrani temi
magistrskega dela na elektronski naslov referatlj@fzab.si in sicer ime in priimek študenta ter točni
naslov teme magistrskega dela. KMZ predlagano temo lahko potrdi ali dopolni.
9. člen
KMZ pripravi seznam mentorjev za tekoče študijsko leto. Pri tem upošteva enakomerno zastopanost
vseh splošnih in specialnih področij v predmetniku in drugih področij predmetnika glede na kompetence
diplomanta študijskega programa druge stopnje.
KMZ v mesecu decembru tekočega študijskega leta pozove visokošolske učitelje – predvidene
mentorje s predmetnih področij študijskih programov, da posredujejo predloge tem magistrskih del, ki
si jih študenti lahko izberejo za magistrsko delo. Predlogi tem, ki jih podajo mentorji, morajo izhajati iz
predmetnih področij, pri katerih je mentor vključen v pedagoško delo na študijskih programih druge
stopnje. Poleg tega mora mentor imeti bibliografijo, ki je povezana s predlogom naslova. Predlogi
naslovov morajo pokrivati teme, ki izhajajo iz predmetnih vsebin študijskih programov druge stopnje in
morajo biti uravnoteženi glede na vsa področja kompetenc.
Predlagane teme, mentorje in recenzente magistrskih del za tekoče študijsko leto pregleda KMZ in jih
posreduje v potrditev na januarsko sejo Senata FZAB.
10. člen
Potrjeni mentorji, teme in recenzenti se objavijo v ŠIS-u po potrditvi na seji Senata FZAB. Objavljene
teme za magistrskega dela se razumejo kot delovni naslovi, dokončni naslov mentor in študent
oblikujeta pri pripravi dispozicije magistrskega dela.
11. člen
Obrazci v prilogah tega pravilnika, predloga dispozicije magistrskega dela in predloga
magistrskega dela so ustrezno oblikovno in vsebinsko urejeni ter objavljeni v ŠIS-u.
Naslov in dispozicijo magistrskega dela študent prijavi po pridobitvi soglasja mentorja na obrazcu
»Prijava naslova in dispozicije magistrskega dela« (priloga 1). Sestavni del obrazca je soglasje
mentorja k naslovu in dispoziciji magistrskega dela. Prilogi k obrazcu sta dispozicija magistrskega dela,
ki je pripravljena v skladu z 12. členom tega pravilnika in po predlogi za pripravo dispozicije
magistrskega dela (priloga tega pravilnika) ter izpis iz COBISS-a o objavi raziskovalno/razvojnega
projekta. Prijavo z vsemi prilogami študent odda v fizični in elektronski obliki (word) v Referat s knjižnico
Ljubljana in na elektronski naslov referatlj@fzab.si.

Referat s knjižnico Ljubljana vso dokumentacijo v e-obliki preda predsedniku KMZ.
Naslov dispozicije magistrskega dela, ki ga je študent izbral iz razpisanega seznama »Potrjeni mentorji,
recenzenti in naslovi magistrskih del« tekočega študijskega leta, mora biti obravnavana in potrjena
najkasneje na zadnji seji KMZ v naslednjem študijskem letu (mesec september). V primeru, da kandidat
magistrskega dela po prvi obravnavi zavrne in ponovna oddaja pred potekom predpisanega roka ni več
možna ali v kolikor se kandidatu dispozicija magistrskega dela po drugi obravnavi ne potrdi, predložitev
dispozicije v obravnavo na KMZ ni več mogoča. Študent mora izbrati nov naslov in pričeti z izdelavo
dispozicije iz aktualnega seznama razpisanih naslovov magistrskih del.
Študent lahko odda dispozicijo magistrskega dela v obravnavo na KMZ takrat, ko ima opravljene
obveznosti pri magistrskem seminarju, opravljene vse predpisane obveznosti prvega letnika (60 ECTS)
in je vpisan v drugi letnik študijskega programa. Študent mora opraviti magistrski seminar v študijskem
letu, ko je vpisan v 2. letnik študija.

4.2 Dispozicija magistrskega dela
12. člen
Študent izdela dispozicijo v skladu s tem pravilnikom, z Navodili za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti
za zdravstvo Angele Boškin in po predlogi dispozicije magistrskega dela (priloga tega pravilnika).
Dispozicija magistrskega dela vsebuje:
- Naslovno stran dispozicije magistrskega dela z logotipom FZAB, navedbo naslova
magistrskega dela v slovenskem in angleškem jeziku, mentorja, somentorja in študenta,
- Pregled literature (do šest strani),
- Opis raziskovalnega problema,
- Namen in cilje magistrskega dela,
- Raziskovalne hipoteze (kvantitativni pristop) / raziskovalna vprašanja (kvalitativni pristop),
- Raziskovalne metode:
- Dizajn raziskave,
- Instrument raziskave,
- Udeleženci raziskave,
- Poteka raziskave in soglasja,
- Obdelava podatkov,
- Predvideno vsebino magistrskega dela,
- Seznam literature, ki je bila uporabljena pri pripravi dispozicije,
- Merski instrument.
Študent mora v dispoziciji magistrskega dela uporabiti od 20 do 25 znanstvenih del, od tega mora biti
najmanj 10 virov tuje literature. Internetnih virov, kjer avtorstvo ni znano, se v dispoziciji magistrskega
dela ne sme uporabljati. Literatura mora biti verodostojna in aktualna. Študent uporabi predvsem izvirne
znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, sistematične preglede dokazov, mednarodne
smernice, znanstvene prispevke na znanstvenih in strokovnih konferencah z recenzijo. Pri izbiri
literature naj študent praviloma upošteva pravilo, da literatura ni starejša od petih let, oziroma največ
10 let, v kolikor gre za manj pogosto obravnavan raziskovalni problem.
4.3 Potrditev naslova in dispozicije magistrskega dela
13. člen
KMZ ob potrditvi naslova in dispozicije magistrskega dela imenuje dva recenzenta magistrskega dela.
Recenzent magistrskega dela je lahko visokošolski učitelj, ki ima veljavno habilitacijo in je izvoljen v

naziv redni profesor, izredni profesor, docent ali ustrezni znanstveni naziv. Recenzent magistrskega
dela je lahko zunanji visokošolski učitelj, ki ne uči na študijskem programu druge stopnje na FZAB.
KMZ lahko imenuje somentorja, kot je opredeljeno v 6. členu tega pravilnika.
KMZ lahko predlaga spremembe ali dopolnitve naslova in dispozicije magistrskega dela. KMZ lahko
obravnava posamezno dispozicijo magistrskega dela samo dvakrat. Rok za predložitev dispozicije v
drugo obravnavo je tri mesece od datuma potrditve sklepa o zavrnitvi dispozicije magistrskega dela
KMZ ter v predpisanem roku iz 6. odstavka 11. člena tega pravilnika. Po drugi neustrezni predložitvi je
dispozicija zavrnjena. V kolikor se študentu drugič zavrne dispozicija magistrskega dela, mora študent
prijaviti nov naslov in dispozicijo magistrskega dela.
KMZ lahko na posamezno sejo sprejme v obravnavo največ sedem dispozicij magistrskih del.
Dispozicije se uvrščajo na sejo po prioritetni listi datuma oddaje popolne dokumentacije (oddani e-oblika
in tiskana verzija dispozicije s prijavnim obrazcem, podpisanim s strani mentorja in somentrja) v Referat
s knjižnico Ljubljana . V primeru, da zaradi povečanega števila dispozicij pride do čakanja dispozicije
na obravnavo več kot dve seji, se KMZ v naslednjem mesecu sestane na dveh ali več potrebnih sejah.
Rok za izdajo sklepa KMZ študentu, mentorju, somentorju in recenzentu je osem delovnih dni od seje
Senata.
14. člen
Na podlagi sklepa KMZ, dekan FZAB izda »Sklep o magistrskem delu« (priloga 3). S sklepom se
potrdi naslov magistrskega dela, mentor, somentor, v kolikor je imenovan, dva recenzenta
magistrskega dela in dispozicija magistrskega dela.
15. člen
Veljavnost naslova in dispozicije magistrskega dela je za redni študij dve leti (24 mesecev) od seje
Senata, na kateri je bil sklep KMZ predstavljen, in je ni mogoče podaljšati.
Veljavnost naslova in dispozicije magistrskega dela je za izredni študij dve leti (24 mesecev) od seje
Senata, na kateri je bil sklep KMZ predstavljen, z možnostjo podaljšanja za največ eno leto (12
mesecev) od datuma predstavitve naslova in dispozicije magistrskega dela na seji Senata.
V kolikor študent izrednega študija želi veljavnost naslova in dispozicije magistrskega dela podaljšati,
mora vložiti prošnjo »Prošnja za podaljšanje veljavnosti naslova in dispozicije magistrskega dela«
(priloga 2). Prošnja mora biti na KMZ obravnavana pred iztekom roka veljavnosti. Za pravočasno oddajo
prošnje na KMZ je odgovoren študent.
Za zagovor magistrskega dela pred komisijo za zagovor mora študent oddati magistrsko delo z vsemi
prilogami pred potekom roka veljavnosti naslova in dispozicije magistrskega dela, določenim s
»Sklepom o magistrskem delu«. Po preteku tega roka predložitev magistrskega dela za zagovor ni več
mogoča. Študent mora izbrati novo temo magistrskega dela in pričeti s postopkom kot določa 11. člen
tega Pravilnika.
Prošnje za podaljšanje veljavnosti naslova in dispozicije magistrskega dela, ki niso oddane pravočasno,
so brezpredmetne in jih KMZ s sklepom zavrže. V primeru takšnega izteka mora študent izbrati novo
temo magistrskega dela in pričeti s postopkom, kot določa 11. člen tega Pravilnika.
16. člen
V primeru, da v postopku priprave magistrskega dela zaradi nepredvidenih okoliščin pride do sprememb
v vsebini in načrtu izvedbe raziskave, ki se izražajo v naslovu in/ali vsebini dispozicije magistrskega
dela, študent na KMZ vloži pisno prošnjo za obravnavo sprememb veljavnega naslova in dispozicije
magistrskega dela. V prošnji mora študent utemeljiti razlog/e za ponovno obravnavo ter natančno

opisati vse spremembe in dopolnitve. K vlogi je potrebno priložiti soglasje mentorja in ustrezna dokazila
(npr. negativni odgovor zavoda pri pridobitvi soglasja za izvedbo raziskave) in »Sklep o magistrskem
delu« ter morebitni sklep o podaljšanju veljavnosti naslova in dispozicije magistrskega dela. KMZ
obravnava in sprejme spremembe veljavnega naslova in dispozicije magistrskega dela, medtem ko
»Sklep o magistrskem delu« in s tem rok za izdelavo magistrskega dela ostane nespremenjen.
Na enak način se obravnavajo tudi spremembe mentorstev, somentorstev in recenzij imenovanih
komisij za oceno magistrskih del in komisij za zagovor magistrskih del. Pisni predlog za spremembo
mentorja/somentorja/recenzenta z utemeljitvijo lahko poda mentor, somentor, recenzent ali dekan
FZAB.
Če med mentorjem in študentom ne pride do pričakovanega sodelovanja v skladu s pravili in navodili
FZAB, lahko študent ali mentor na KMZ vloži prošnjo z utemeljitvijo za spremembo mentorja ali
somentorja.
Študent sme največ enkrat zaprositi za menjavo mentorja ali somentorja, ki jo mora pisno argumentirati.
Enako pravico ima tudi mentor, če oceni, da študenta ne more več voditi čez proces priprave
mentorskega dela zaradi nekorektnega sodelovanja s strani študenta.
4.4 Evidentiranje naslova in dispozicije magistrskega dela
17. člen
Referat s knjižnico Ljubljana evidentira potrjeno prijavo naslova in dispozicije magistrskega dela,
somentorja, recenzente v visokošolski informacijski sistem.
Referat s knjižnico Ljubljana pripravi na podlagi vpisa »Sklep o magistrskem delu« in ga pošlje študentu,
mentorju, somentorju, v kolikor je imenovan, in recenzentoma magistrskega dela na elektronske
naslove navedenih oseb. Podpisan »Sklep o magistrskem delu« se vloži v osebno mapo študenta.

V. PRIPRAVA MAGISTRSKEGA DELA
5.1 Vsebina, oblika in rok oddaje magistrskega dela
18. člen
Na podlagi potrjene prijave naslova in dispozicije magistrskega dela študent po navodilih FZAB in
mentorjevih navodilih oblikuje vsebino magistrskega dela. Z namenom ohranjanja neodvisnosti in
avtonomnosti recenzentov, se študentu v času izdelave magistrskega dela ni dovoljeno obračati na
imenovana recenzenta. Nanje se lahko obrne samo mentor, v primeru odprtih vprašanj ob prejemu
recenzentskih mnenj.
Pred izvedbo raziskave mora študent pridobiti soglasje zavoda za raziskovanje v okviru magistrskega
dela. Za soglasje študent in mentor zaprosita na predpisanem obrazcu »Soglasje zavoda za
raziskovanje v okviru magistrskega dela« (priloga 4). K vlogi za soglasje se priložita potrjena
dispozicija magistrskega dela in merski instrument. Vlogo za pridobitev soglasja zavoda, v katerem bo
potekala raziskava za magistrsko delo, vloži v zavod študent, po navodilih mentorja magistrskega dela.
19. člen
Če študent v rokih ne predloži izdelanega magistrskega dela, naslov preneha veljati. S tem prenehajo
tudi veljavnosti mentorja in somentorja, v kolikor je imenovan. Študentu pa je omogočen ponovni pristop
k izdelavi magistrskega dela na novo izbrano temo iz aktualnega razpisa naslovov v tekočem
študijskem letu.

20. člen
Študent pripravi magistrsko delo skladno z navodili in po predlogi, ki so priloga tega pravilnika ter
»Navodili za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin« v slovenskem
jeziku.
Obseg magistrskega dela je najmanj 60 strani in največ 100 oštevilčenih strani. Magistrsko delo se
številči od uvodnega poglavja dalje, vključno z navedbami virov v poglavju Literatura. Za jezikovno
ustreznost magistrskega dela je potrebno priložiti »Izjavo o lektoriranju magistrskega dela« (priloga
8).
Magistrsko delo mora biti izdelano v pokončnem A4 formatu, enostransko tiskano in termično vezano
skladno s tem pravilnikom.
5.2 Recenziranje magistrskega dela in preverjanje plagiatorstva
21. člen

Ko mentor oceni, da je magistrsko delo vsebinsko in oblikovno pripravljeno skladno s tem pravilnikom
in z navodili FZAB, študent posreduje po elektronski pošti v Referat s knjižnico Ljubljana in
mentorju/somentorju v vednost dva izvoda magistrskega dela (word in pdf) in ustrezno izpolnjene in
potrjene obrazce »Soglasje zavoda za raziskovanje v okviru magistrskega dela« (priloga 4), z
navedbo besedila v elektronskem sporočilu:
»V skladu s soglasjem mentorja (in somentorja, v kolikor je bil imenovan) posredujem
magistrsko delo v postopek recenziranja. Mentor potrjuje, da je študent upošteval opombe in
usmeritve Komisije za magistrske zadeve, navedene v Sklepu Komisije za magistrske zadeve o
obravnavi dispozicije magistrskega dela.«.
Referat (s povratnico za prejem elektronske pošte) pošlje dokumente iz prejšnjega odstavka tega člena
po elektronski pošti imenovanima recenzentoma magistrskega dela v strokovno mnenje.
Recenzenta morata podati pisno mnenje na predpisanem obrazcu »Obrazec za recenzijo
magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje« (priloga 5). Vsak recenzent izpolni svoj
obrazec in ga posreduje v Referat s knjižnico Ljubljana v roku 30 dni od prejema magistrskega dela v
pregled.
V obdobju od 15. junija tekočega študijskega leta in do začetka jesenskega izpitnega obdobja Referat
s knjižnico Ljubljana ne sprejema magistrskih del za postopek recenzije zaradi odsotnosti visokošolskih
učiteljev.
Recenzent lahko izbere naslednje možnosti ocene recenzije magistrskega dela:
a) Magistrsko delo je primerno za posredovanje v nadaljnji postopek, brez popravkov.
b) Magistrsko delo se z navedenimi popravki, ki jih pregleda mentor magistrskega dela, lahko
posreduje v nadaljnji postopek.
c) Magistrsko delo je potrebno dopolniti v skladu s popravki recenzenta po prvem pregledu in
podati v ponovni pregled recenzentu magistrskega dela.
d) Magistrsko delo po drugem pregledu recenzenta je primerno za posredovanje v nadaljnji
postopek brez popravkov.
e) Magistrsko delo po drugem pregledu recenzenta z navedenimi popravki, ki jih pregleda mentor
magistrskega dela, ustreza navodilom FZAB in je primerno za posredovanje v nadaljnji
postopek.
f) Magistrsko delo po drugem pregledu recenzenta še vedno ne ustreza navodilom FZAB in ni
primerno za posredovanje v nadaljnji postopek.

Recenzent lahko pregleda magistrsko delo dvakrat. V kolikor je druga ocena katerega od recenzentov
»f«, je magistrsko delo zavrnjeno. Študent prične s postopkom izdelave magistrskega dela od začetka
kot določa 11. člen tega Pravilnika.
O predlaganih popravkih recenzentov morajo biti s strani Referata s knjižnico Ljubljana obveščeni
študent, mentor in somentor.
Ko mentor oceni, da je magistrsko delo vsebinsko in oblikovno pripravljeno skladno z navodili FZAB,
študent odda magistrsko delo po elektronski pošti (word) v pregled za preverjanje plagiatorstva v
knjižnico FZAB. Študent in mentor prejmeta po elektronski pošti poročilo, v katerem je prikazana
podobnost z drugimi dokumenti. Študent in mentor morata pozornost usmeriti na dele besedila, ki so
označeni kot podobni in preveriti, če je na teh mestih ustrezna navedba literature. Na to opozori tudi
odgovorna oseba knjižnice FZAB. V kolikor navedb ni, gre za plagiat. Študent mora narediti popravke
in delo poslati v ponovni pregled. Rok za pripravo poročila o preverjanju plagiatorstva vsebine
magistrskega dela je pet delovnih dni.
Ko je magistrsko delo ustrezno popravljeno, odgovorna oseba knjižnice FZAB posreduje v Referat s
knjižnico Ljubljana zadnji izpis preverjanja plagiatorstva, katerega Referat s knjižnico Ljubljana vloži v
osebno mapo študenta.
5.3 Lektoriranje angleškega prevoda povzetka
22. člen
Študent pripravi magistrsko delo v slovenskem jeziku. Povzetek magistrskega dela in ključne besede
morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku. Študent s soglasjem mentorja pošlje po elektronski pošti
v Referat s knjižnico Ljubljana povzetek magistrskega dela v slovenskem in angleškem jeziku.
Po pozitivnem mnenju recenzentov ter končni odobritvi mentorja, Referat s knjižnico Ljubljana
posreduje v lektoriranje prevod povzetka magistrskega dela v angleškem (in slovenskem) jeziku.
Referat s knjižnico Ljubljana pošlje lektoriran povzetek študentu po elektronski pošti.
5.4 Presoja tehnične ustreznosti magistrskega dela
23. člen
Po prejemu lektoriranega prevoda povzetka magistrskega dela v angleškem jeziku s strani Referata s
knjižnico Ljubljana, študent po odobritvi mentorja odda vsebinsko zaključeno magistrsko delo v tehnični
pregled, ki ga opravi odgovorna oseba FZAB. Študent pošlje en izvod magistrskega dela (word) po
elektronski pošti v Referat s knjižnico Ljubljana, ki preveri izpolnjevanje pogojev za oddajo magistrskega
dela v tehnični pregled, ter posreduje gradivo odgovorni osebi FZAB. Rok za tehnični pregled
magistrskega dela je 10 delovnih dni od dneva prejema v pregled.
Ko magistrsko delo ustreza oblikovnim zahtevam in pravilom navajanja literature v skladu s tem
pravilnikom in »Navodili za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin«,
odgovorna oseba izda študentu »Potrdilo o tehnični ustreznosti magistrskega dela« (priloga 7).
Odgovorna oseba posreduje v Referat s knjižnico Ljubljana vsa »Potrdila o tehnični ustreznosti
magistrskega dela«, ki so bila posredovana študentu v postopku tehničnega pregleda magistrskega
dela.

5.5 Evidentiranje prispelega magistrskega dela
24. člen

Študent po prejemu »Potrdila o tehnični ustreznosti magistrskega dela«, v Referat s knjižnico
Ljubljana odda en termično vezan izvod magistrskega dela, en izvod magistrskega dela v pdf
dokumentu na zgoščenki in 3 ali 4 (v primeru somentorstva) v spiralo vezane izvode, ki so identični
termičnemu izvodu za predsednika in člane komisije. Študent priloži naslednje originalne, ustrezno
izpolnjene obrazce, ki so ustrezno urejeni in objavljeni v ŠIS-u:
-

»Prijavnica za zagovor magistrskega dela« (priloga 9),
»Izjava o ustreznosti magistrskega dela« (priloga 10),
»Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije magistrskega dela in objavi
osebnih podatkov« (priloga 11),
»Izjava o lektoriranju magistrskega dela« (priloga 8),
»Evidenčni list tehnične ustreznosti magistrskega dela« (priloga 6),
originalna soglasja zavodov, kjer je bila izvedena raziskava.
25. člen

Referat s knjižnico Ljubljana po prejemu navedenih izpolnjenih obrazcev iz prejšnjega člena, termično
vezanega in spiralno vezane izvode magistrskega dela ter zgoščenko, preveri, če je študent opravil vse
predpisane študijske obveznosti po študijskem programu druge stopnje in poravnal vse finančne
obveznosti do fakultete.
26. člen
Študent mora pred zagovorom magistrskega dela zbrati 100 ECTS od 120 ECTS študijskega programa.
Preostalih 20 ECTS študent pridobi na podlagi priprave in uspešnega zagovora magistrskega dela na
FZAB.
27. člen
Referat s knjižnico Ljubljana prejeto magistrsko delo evidentira in pred zagovorom izda »Sklep o
imenovanju Komisije za zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje«
(priloga 11), ki ga pošlje članom Komisije za zagovor magistrskega dela in študentu. V sklepu se
navedeta datum in lokacija zagovora magistrskega dela. Zagovor je javen in se zato obvestilo o
zagovoru objavi na spletni strani FZAB in oglasnih deskah na FZAB.
Sklep podpiše dekan FZAB.
K sklepu o imenovanju komisije za zagovor magistrskega dela se članom komisije priloži v spiralo vezan
izvod magistrskega dela.
Referat s knjižnico Ljubljana ob posredovanju sklepa pripravi in po e-pošti posreduje članom komisije
tudi podatke o predstavitvi študenta:
- študijski program in način študija (redni, izredni študij),
- študijsko leto vpisa na študijski program,
- dosežena povprečna ocena vseh opravljenih izpitov,
- datum prve potrditve dispozicije magistrskega dela,
- datum veljavnosti naslova magistrskega dela,
- druge aktivnosti študenta v času študija, ki so zavedene v Prilogi k diplomi: tutorstvo,
mednarodna izmenjava, sodelovanje v organih in komisijah FZAB, sodelovanje v
raziskovalno-razvojnih projektih ter druge aktivnosti, ki jih je študent opravil na FZAB izven
obveznega študijskega programa.
Na osnovi pripravljenih podatkov mentor na zagovoru predstavi študenta.

5.6 Imenovanje komisije za zagovor magistrskega dela
28. člen
Komisijo za zagovor magistrskega dela imenuje dekan FZAB.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer: predsednika, ki je eden od recenzentov, mentorja in
enega člana, ki je bil tudi recenzent magistrskega dela. Mentor ne more biti predsednik komisije. Če
ima študent somentorja, je somentor četrti član komisije.
Če kdo od članov komisije zaradi daljše bolezni ali druge odsotnosti (porodniški dopust, trimesečne
mednarodne izmenjave idr.) ne more opravljati funkcije člana komisije na zagovoru magistrskega dela,
dekan FZAB na osnovi predloga prodekana za izobraževanje na študijskih programih druge in tretje
stopnje in predsednika KMZ imenuje novega člana komisije za zagovor magistrskega dela.
V primeru, da ima študent mentorja in somentorja in eden izmed njiju ne more opravljati funkcije člana
na zagovoru magistrskega dela, zaradi daljše bolezni ali druge odsotnosti (porodniški dopust,
trimesečne mednarodne izmenjave idr.), vlogo na zagovoru prevzame prisotni član komisije za zagovor
magistrskega dela, mentor ali somentor.
V primeru, da se člani komisije ne morejo uskladiti pri ocenah zagovora magistrskega dela, je odločilna
odločitev predsednika komisije za zagovor.

VI. ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA
29. člen
Zagovor magistrskega dela je javen in poteka v slovenskem jeziku.

6.1 Postopek zagovora magistrskega dela
30. člen
Zagovor magistrskega dela vodi predsednik komisije in se izvede, kot sledi:
1. Zagovor se začne z ugotovitvijo, da je študent opravil vse s študijskim programom predpisane
obveznosti. Ugotovitev poda predsednik komisije. Pri tem člani komisije, študent in občinstvo
stojijo.
2. Predsednik komisije pozove mentorja, da predstavi študenta in poda poročilo o poteku priprave
magistrskega dela. Mentor predstavi študenta na osnovi dokumentacije, ki jo je prejel s strani
Referata s knjižnico Ljubljana (24. člen tega Pravilnika) in opiše potek priprave magistrskega
dela.
3. Predsednik komisije pojasni študentu postopek zagovora.
4. Študent predstavi svoje magistrsko delo na način, da poda kratek opis raziskovalnega
problema, razloži izbrano raziskovalno metodologijo, rezultate, poda najvažnejše ugotovitve iz
svoje raziskave, ki jih primerja s spoznanji drugih primerljivih raziskav ter pojasni uporabnost
rezultatov raziskave.
5. Čas predstavitve magistrskega dela je do 20 minut.
6. Nato imajo člani komisije možnost postaviti vprašanja. Prvi postavi študentu vprašanja mentor,
nato pa z usklajevanjem predsednika komisije in preostali člani komisije. Vsi člani komisije
postavijo vprašanja študentu hkrati v pisni in ustni obliki.
7. Komisija v odsotnosti študenta in drugih navzočih sklepa o skupni oceni magistrskega dela. Pri
oceni se upoštevajo naslednji kriteriji:
a. pomembnosti in izvirnosti raziskovalnega problema,
b. magistrsko delo iz vidika IMRD,

c. predstavitev magistrskega dela,
d. odgovori na postavljena vprašanja komisije,
e. samostojnost, prodornost, izvirnost in ustvarjalnost študenta pri pripravi magistrskega
dela.
8. Individualno oceno predlagajo po vrstnem redu mentor, somentor, član komisije ter predsednik
komisije. Predsednik komisije poda predlog končne ocene. Predsednik komisije vodi zapisnik o
poteku zagovora magistrskega dela in vpiše skupno dogovorjeno oceno v »Zapisnik o
zagovoru magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje« (prilogi 12 oziroma
13). Komisija v tem obrazcu opredeli, ali je magistrsko delo primerno za objavo. Možnosti so:
Študentska konferenca zdravstvenih ved, Mednarodna znanstvena konferenca FZAB, drugi
dogodki FZAB v času zagovora magistrskega dela, strokovni članek v reviji, izvirni znanstveni
članek v reviji. Komisija poda tudi priporočilo glede kandidature magistrskega dela za Nagrado
Angele Boškin.
9. Predsednik komisije za zagovor magistrskega dela v navzočnosti javnosti sporoči študentu
uspeh zagovora in pridobljeni strokovni naslov.
10. Skupni čas zagovora magistrskega dela praviloma traja do 60 minut.
31. člen
Predsednik komisije za zagovor magistrskega dela odda »Zapisnik o zagovoru magistrskega dela
na študijskem programu druge stopnje« in priloži pisno zapisana vprašanja članov komisije za
zagovor magistrskega dela v Referat s knjižnico Ljubljana, ki postopek diplomiranja ustrezno vpiše v
Visokošolski informacijski sistem, diplomanta izpiše s študijskega programa druge stopnje in
dokumentacijo vloži v osebno mapo diplomanta.
Zapisnik o zagovoru magistrskega dela je temeljni dokument, ki omogoča promocijo diplomanta v
doseženi strokovni naslov, izdajo potrdila o diplomiranju in doseženem strokovnem naslovu in podelitev
magisterija.
Po uspešno opravljenem zagovoru Referat s knjižnico Ljubljana izstavi študentu »Potrdilo o
končanem študijskem programu druge stopnje (mag./2l.)« (priloga 13), Potrdilo o opravljenih izpitih
in Izpisnico.
Na dan zagovora magistrskega dela je študent pozvan, da izpolni pristopno izjavo za ALUMNI klub
FZAB in izpolni anketo za magistrante.
6.2 Evidenca magistrov
32. člen
Zapisnik o zagovoru magistrskega dela se skupaj z vsemi drugimi dokumenti osebne mape študenta kandidata izloči iz evidence študentov in se prenese in hrani v posebni kartoteki magistrov FZAB.
Za vodenje uradnih evidenc magistrov je odgovoren vodja Referata s knjižnico Ljubljana
Fakulteta oblikuje zbirko podatkov o svojih magistrih kot evidenco izstavljenih diplom o magisteriju
(knjiga magistrov).
Zbirka podatkov vsebuje:
a) ime in priimek magistra,
b) datum rojstva magistra,
c) naslov magistrskega dela,
d) datum zagovora magistrskega dela,
e) skupno oceno magistrskega dela,
f) zaključen študijski program,
g) podeljeni strokovni naslov,

h) številko indeksa.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov organizira
elektronsko bazo magistrov, katere namen je informiranje javnosti o identiteti magistrov, ki so uspešno
zaključili študij in magistrirali v posameznih letih na FZAB. Dostop do baze magistrov je brezplačen in
javen.
Referat s knjižnico Ljubljana opremi izvod magistrskega dela FZAB z žigom in datumom zagovora
magistrskega dela ter ga posreduje v knjižnico FZAB. Knjižnica je odgovorna za vnos magistrskega
dela v sistem COBISS in za objavo na spletni strani FZAB.
Zgoščenka z magistrskim delom se arhivira v osebni mapi magistra v Referatu s knjižnico Ljubljana.
VII. PODELITEV DIPLOM O MAGISTERIJU
7.1 Termini za podelitev diplom
33. člen
Podelitev diplom magistrom FZAB poteka na slovestnem dogodku dvakrat letno.
7.2 Obveščanje diplomantov o podelitvi diplom
34. člen
Tajništvo dekanata obvesti magistre o slavnostni podelitvi diplom na posebnem vabilu, ki ga podpiše
dekan. K vabilu se priloži tudi protokol podelitve diplom.
7.3 Diplomska listina
35. člen
Pri izdaji diplomske listine se upoštevajo določbe 91 in 92. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin. Sestavni del diplomske listine je tudi priloga k diplomi, ki jo izda FZAB.
FZAB pri izdaji diplomske listine upošteva Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju
na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
VIII. ODGOVORNOST ŠTUDENTA IN FZAB V PROCESU DIPLOMIRANJA
36. člen
Naloga študenta je, da natančno upošteva »Pravilnik o postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin« in »Navodilo za pripravo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin« ter
prevzame odgovornost za veljavnost naslova in dispozicije magistrskega dela do zagovora le-tega.
Naloga zaposlenih v Referatu s knjižnico Ljubljana je, da izdelajo procesne korake spremljanja
postopka diplomiranja v skladu s tem pravilnikom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen

Sestavni del pravilnika so obrazci in predloge, kateri se nahajajo v prilogi tega pravilnika.
Obrazci in predloge, navedeni v tem pravilniku, ki so potrebni za pripravo in zagovor magistrskega dela,
so ustrezno oblikovno in vsebinsko urejeni ter objavljeni in študentom dostopni v ŠIS.
38. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu FZAB. Pravilnik se objavi na spletni strani
FZAB in v ŠIS-u. Obrazci se ustrezno opremijo skladno z navodili FZAB in se objavijo v ŠIS-u. Predloge
se objavijo v ŠIS-u.
39. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
številka 72-01/2018, z dne 21. 12. 2018.

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje
Številka: 72-02/2018
Datum: 20. 2. 2019

Priloga 1
PRIJAVA NASLOVA IN DISPOZICIJE MAGISTRSKEGA DELA
Ime in priimek: ___________________________ Vpisna številka _________________________
Naslov: ________________________________________________________________________
Podpisani/a _________________________________________, študent/ka študijskega programa
druge stopnje _________________________________ prosim za dodelitev teme magistrskega dela
pod mentorstvom: __________________________________________________________________
Naslov magistrskega dela: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Naslov magistrskega dela v angleškem jeziku: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Študijsko leto razpisa teme in naslova magistrskega dela: ________________________
Prijava dispozicije komisiji:
prva prijava
druga prijava
Podpisani/a izjavljam, da bom magistrsko delo sestavil/a sam/a in se zavedam morebitnih kazenskih in disciplinskih
posledic, če bi za izdelavo dela uporabljal/a nedovoljena sredstva.

Kraj in datum:

Podpis kandidata/ke:

_______________________________

________________________________

Priloge:
Dispozicija magistrskega dela z merskim instrumentom.

_________________________________________________________________________________
SOGLASJE PREDLAGANEGA MENTORJA
K NASLOVU IN DISPOZICIJI MAGISTRSKEGA DELA
Podpisani/a _____________________________, izvoljen/a v naziv ______________________ za
področje _________________________________________________________________________,
soglašam z mentorstvom pri magistrskem delu kandidata/ke, z naslovom magistrskega dela in s
predlagano dispozicijo magistrskega dela.
Kraj in datum:

Podpis mentorja/ice:

________________________________

________________________________

Priloga 2
PROŠNJA ZA PODALJŠANJE NASLOVA IN VELJAVNOSTI
DISPOZICIJE MAGISTRSKEGA DELA
Ime in priimek: _________________________ ________ Vpisna številka: ____________________
Naslov: _________________________________________________________________________
Študijski program druge stopnje:
______________________________________________________
Vrsta študija:

redni

izredni

Naslov magistrskega dela: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Potrjen s sklepom Komisije za magistrske zadeve, dne: ___________________________________
Rok za oddajo magistrskega dela: ____________________________________________________
Mentor/ica: ______________________________________________________________________
Somentor/ica (v kolikor je bil/a imenovan/a): ____________________________________________
Utemeljitev prošnje: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mentor/ica/somentor/ica s svojim podpisom potrjuje, da se s podaljšanjem veljavnosti naslova in
dispozicije strinja.

Podpis mentorja/ice:
_____________________________

Podpis somentorja/ice:
_____________________________

Datum:
_____________________________

Podpis študenta/ke:
_____________________________

Obvezna priloga: veljavni sklep o magistrskem delu oziroma veljavni sklep o podaljšanju veljavnosti
naslova in dispozicije magistrskega dela

Priloga 3
Številka __________________________________________________________________________
Kraj in datum: _____________________________________________________________________

Na osnovi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin izdajam

SKLEP O MAGISTRSKEM DELU
_________________________________________________ študentu/ki študijskega programa druge
stopnje ___________________________________ se dovoljuje izdelati magistrsko delo z naslovom:
NASLOV MAGISTRSKEGA DELA
NASLOV MAGISTRSKEGA DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU

Mentor/ica magistrskega dela je ____________..
Somentor/ica magistrskega dela je ____________..

Imenovana recenzenta magistrskega dela sta ____________ in ____________.

Magistrsko delo je potrebno izdelati skladno s »Pravilnikom o postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin« in
»Navodili za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin« ter ga oddati do
_____________________ v Referat s knjižnico Ljubljana.
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na Senat FZAB v roku 15 delovnih dni. Pritožba se pošlje
na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30 a, 1000
Ljubljana.

Dekan/ja

Vročiti:
- kandidatu/ki,
- mentorju/ici,
- somentorju/ici,
- recenzentoma,
- vločiti v osebno mapo študenta/ke.
Način odpreme:
- elektronska pošta - VIS!

Priloga 4
SOGLASJE ZAVODA ZA RAZISKOVANJE V
OKVIRU MAGISTRSKEGA DELA
Priimek in ime študenta/ke
Vpisna številka
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, na visokošolskem strokovnem študijskem programu
druge stopnje ________________________ pripravljam magistrsko delo z naslovom:

Pod mentorstvom: _________________________________________________________________
Prosim za vaše soglasje k izvedbi raziskave v zavodu (navedite naziv zavoda, organizacijsko
enoto/področje):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Metode v raziskavi (navedite izbrano metodo raziskovanja, uporabljen instrument, predvideni vzorec,
zagotavljanje anonimnosti in etičnosti raziskave, terminsko izvedbo raziskave):

Priloga:
- merski instrument
- potrjena dispozicija s strani Komisije za magistrske zadeve FZAB
Podpis mentorja/ice:
_____________________________

Podpis študenta/ke:
_____________________________

Datum:
_____________________________

Datum:
_____________________________

SOGLASJE ZAVODA K RAZISKOVANJU
Zdravstveni / socialni zavod: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Odgovorna oseba (ime, priimek, delovno mesto): _________________________________________
________________________________________________________________________________
Odgovorna oseba za izvedbo raziskave v zavodu – kontaktna oseba za študenta/ke:
________________________________________________________________________________

tel.: __________________________, e-naslov: __________________________________________.
Študentu/ki (ustrezno obkrožite):
a)
b)
c)
d)
e)

Dovoljujemo opravljanje raziskave v našem zavodu in uporabo imena zavoda v magistrskem delu.
Dovoljujem opravljanje raziskave v našem zavodu, vendar brez uporabe imena zavoda v
magistrskem delu.
Dovoljujemo objavo rezultatov raziskave v člankih in prispevkih na konferencah fakultete in izven.
Ne dovoljujemo objave rezultatov v člankih in prispevkih na konferencah fakultete in izven
Ne dovoljujemo izvedbe raziskave.

Etični vidik, v primeru, da raziskava vključuje paciente (navedite sklep organa v zavodu, ki je dal
soglasje k izvedbi raziskave iz etičnega vidika):

Sklep organa: ________________________________________________________________ je bil,
da se navedena raziskava ne more opraviti v našem zavodu.
Kratka razlaga, zakaj raziskave ni mogoče izvesti v vašem zavodu:

Podpis odgovorne osebe in žig zavoda: _________________________________________________
Kraj in datum: _____________________________________________________________________

Priloga 5
OBRAZEC ZA RECENZIJO MAGISTRSKEGA DELA NA
ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE
Vpisna številka
Ime in priimek študenta/ke
Mentor/ica
Somentor/ica
Naslov magistrskega dela
Recenzent/ka
*podatke izpolni Referat s knjižnico Ljubljana

Recenzija magistrskega dela (ocena kriterijev) – v tabeli označite z »X«:
Št.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Kriterij
Naslovnica magistrskega dela je v skladu z navodili FZAB.
Zahvala je v skladu z navodili FZAB.
Povzetek magistrskega dela v slovenskem jeziku
opredeljuje vsebino prispevka in je strukturiran po IMRAD
metodi, ključne besede so ustrezno izbrane in definirajo
prispevek (po metodi MESH).
Povzetek magistrskega dela je ustrezno preveden v
angleški jezik. Tuja strokovna terminologija je poenotena z
uporabo v slovenskem prostoru.
Kazalo magistrskega dela je ustrezno oblikovano.
Teoretični del magistrskega dela je ustrezen, glede na temo
magistrskega dela.
Namen in cilji magistrskega dela so jasno opredeljeni.
Raziskovalna vprašanja / hipoteze so opredeljena.
Metode in tehnike zbiranja podatkov so navedene.
Merski instrument je ustrezno opisan.
Vzorec je ustrezno opisan.
Postopek obdelave podatkov je ustrezno opisan.
Rezultati raziskave so verodostojni, ustrezno opisani in
predstavljeni.
Razprava jasno predstavi rezultate raziskave.
Zaključek magistrskega dela je ustrezno opisan.
Besedilo prispevka je jasno.
Citiranost in povzemanje avtorjev v besedilu ustreza
navodilom FZAB.
Tabele in slike so ustrezno poimenovane, oštevilčene in
tečejo skozi celotno magistrsko delo.
Poglavja in podpoglavja so ustrezno opredeljena.
Magistrsko delo je oblikovano v skladu z navodili FZAB
(pisava, odstavki, glava/noga, številčenje magistrskega
dela).
Literatura je navedena v skladu z navodili FZAB.
Kandidat/ka je uporabil/a zadostno število enot domače in
tuje literature.
Strokovna terminologija v magistrskem delu je ustrezna.
Študent je upošteval opombe in usmeritve Komisije za
magistrske zadeve, navedene v Sklepu Komisije za
diplomska in podiplomska zaključna dela

DA

NE

DELNO

V primeru, da ste v zgornji tabeli označili pri kriteriju opcijo NE ali DELNO navedite izboljšave,
ki jih naj kandidat/ka upošteva:
Štev.
kriterija

Opis

(Po potrebi dodati vrstice.)

Sklepna ocena recenzije magistrskega dela (obkrožite):
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Magistrsko delo je primerno za posredovanje v nadaljnji postopek, brez popravkov.
Magistrsko delo se z navedenimi popravki, ki jih pregleda mentor/ica magistrskega dela, lahko
posreduje v nadaljnji postopek.
Magistrsko delo je potrebno dopolniti v skladu s popravki recenzenta/ke po prvem pregledu in
podati v ponovni pregled recenzentu/ki magistrskega dela.
Magistrsko delo po drugem pregledu recenzenta/ke je primerno za posredovanje v nadaljnji
postopek.
Magistrsko delo po drugem pregledu recenzenta/ke z navedenimi popravki ki jih pregleda
mentor/ica magistrskega dela ustreza navodilom FZAB in je primerno za posredovanje v nadaljnji
postopek.
Magistrsko delo po drugem pregledu recenzenta/ke še vedno ne ustreza navodilom FZAB in ni
primerno za posredovanje v nadaljnji postopek.

Navodila recenzenta/ke mentorju/ici in somentorju/ici magistrskega dela:

Navodila recenzenta kandidatu/ki:

Kraj in datum, _____________________________________________________________________

Podpis recenzenta/ke: ______________________________________________________________

Izpolnjen obrazec je potrebno posredovati v Referat s knjižnico Ljubljana v elektronski obliki na
naslov referatlj@fzab.si.

Priloga 6

EVIDENČNI LIST TEHNIČNE USTREZNOSTI MAGISTRSKEGA DELA
Ime in priimek študenta/ke:
Naslov magistrskega dela:
Datum:
Izpolni študent (ustrezno obkrožiti!)
SPLOŠNO
Razmik med vrsticami v celotni
nalogi je 1,5.
Tekst v magistrskem delu je
obojestransko poravnan.
Vrsta pisave v celotnem delu je
Times New Roman.
Odstavke med seboj ločuje
prazna vrstica.
Med naslovi in besedilom ter med
besedilom in tabelo/sliko je prazna
vrstica.
Robovi
V empiričnem delu je prostor za
tabelami/slikami zapolnjen s
tekstom – interpretacijo tabel/slik.
Glava dokumenta

Noga dokumenta
Delo je oštevilčeno od poglavja
Uvod do konca poglavja
Literatura.
Naslovi na prvem nivoju se
začnejo na novi strani.
Naslovi na prvem nivoju
Naslovi na drugem nivoju
Naslovi na tretjem nivoju
Številčenje ob naslovu (za
številkami ne pišemo pik)

NASLOVNICA
Logo FZAB
Magistrsko delo visokošolskega
strokovnega študijskega programa
druge stopnje
Naslov v slovenskem jeziku
Naslov v angleškem jeziku

Mentor, somentor
Kandidat

PREGLED
da / ne
da / ne
da / ne
da / ne
da / ne

Levi rob 3 cm, desni rob 3 cm, zgornji rob 3 cm, spodnji rob
3 cm.

da / ne
da / ne

Je pripravljena skladno s Pravilnikom o postopku priprave
in zagovora magistrskega dela na študijskem programu
druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Je pripravljena skladno s Pravilnikom o postopku priprave
in zagovora magistrskega dela na študijskem programu
druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

da / ne

da / ne

da / ne
da / ne
Times New Roman, velike tiskane črke, krepko, velikost 14
Times New Roman, velike tiskane črke, krepko, velikost 13
Times New Roman, male tiskane črke, velikost 12
Primer pravilnega številčenja:
2 TEORETIČNI DEL
2.1 ROTAVIRUSI
2.1.1 Razširjenost rotavirusov v Sloveniji

da / ne
da / ne
da / ne
da / ne

da / ne
Times New Roman, velikost 14, sredinska poravnava
da / ne
Naveden mora biti naslov, ki je bil potrjen na Komisiji za
magistrske zadeve. Times New Roman, velikost 20,
krepko, sredinska poravnava
Naveden mora biti naslov, ki je bil potrjen na Komisiji za
magistrske zadeve. Times New Roman, velikost 20,
krepko, sredinska poravnava
Poleg imena in priimka so pravilno navedene okrajšave
nazivov. Times New Roman, velikost 14, leva poravnava
Times New Roman, velikost 14, desna poravnava

da / ne

da / ne
da / ne
da / ne

Kraj, mesec, leto priprave naloge
ZAČETNE STRANI
Zahvala

Povzetek

Times New Roman, velikost 14, sredinska poravnava

da / ne

Je pomaknjena na dno strani.
Naslov: Times New Roman, velikost 14, leva poravnava,
krepko
Besedilo: Times New Roman, velikost 12
Naslov: Times New Roman, velikost 14, leva poravnava,
krepko

da / ne

da / ne

Besedilo: Times New Roman, velikost 12
V krepkem tisku so zapisane besede: Teoretična
izhodišča:, Cilj:, Metoda:, Rezultati:, Razprava:, Ključne
besede:

Summary

Pred Ključne besede: je prazna vrstica.
Naslov: Times New Roman, velikost 14, leva poravnava,
krepko
Besedilo: Times New Roman, velikost 12
V krepkem tisku so zapisane besede:
Background:, Aims:, Methods:, Results:, Discussion:,
Key words:

Kazalo

Pred Key words: je prazna vrstica
Naslov: Times New Roman, velikost 14, leva poravnava,
krepko
Besedilo: Times New Roman, velikost 12
Primer pravilnega številčenja in zapisa v kazalu:
2 TEORETIČNI DEL
2.1 ROTAVIRUSI
2.1.1 Razširjenost rotavirusov v Sloveniji

Kazalo slik, Kazalo tabel

TABELE IN SLIKE
Sklici na tabele/slike znotraj
besedila naloge so z malo
začetnico.
Številke tabel/slik si sledijo od 1
dalje.
Opombe pod tabelo/sliko

Tabele
Naslov tabele se nahaja nad
tabelo.
Glava tabele

Jedro tabele
Slike
Tekst v slikah je berljiv.
Slike so poravnane sredinsko.
Naslov slike se nahaja pod sliko.

da / ne

Po končanem urejanju dela je bilo kazalo posodobljeno.
Naslov: Times New Roman, velikost 14, leva poravnava,
krepko
Besedilo: Times New Roman, velikost 12

da / ne

da / ne

Primer: (tabela 1) ali (slika 3)
da / ne
da / ne
Times New Roman, velikost 8
Opombe se nahajajo tik pod tabelo/sliko, na isti strani kot
tabela/slika.
Times New Roman, velikost 12, krepko, leva poravnava
Times New Roman, velikost 10, krepko, sredinska
poravnava
Če je tabela na dveh straneh, je glava na novi strani
ponovljena.
Times New Roman, velikost 10, besedilo leva poravnava,
številke sredinska poravnava

da / ne

da / ne

da / ne

da / ne
da / ne
da / ne

Times New Roman, velikost 12, krepko, sredinska
poravnava.

da / ne

NAVAJANJE SKLICEV NA
UPORABLJENO LITERATURO
MED BESEDILOM NALOGE
Vsi sklici znotraj besedila
magistrskega dela imajo navedbe
v seznamu literature.
1 avtor
2 avtorja
3 ali več avtorjev
Navajanje avtorjev izven oklepaja,
ko so avtorji 3 ali več
Anonimna dela
Korporativni avtorji
Navajanje strani znotraj sklicev –
obvezno pri citatih (= dobesedno
prevzemanje besedila), citat je v
navednicah
Dela brez letnice izdaje
Sklici na dela istih avtorjev z isto
letnico izdaje

da / ne
(Priimek, letnica)
(Priimek & Priimek, letnica)
(Priimek, et al., letnica)
Priimek, et al. (letnica)

da / ne
da / ne
da / ne

(Anon., letnica)
Prvi sklic: (Ime, letnica (uradna okrajšava))
Vsi naslednji sklici: (uradna okrajšava, letnica)
(Priimek, letnica, p._) ali pp._, če je citat na večih straneh

da / ne

da / ne

da / ne

da / ne
(Priimek, n.d.)
Poleg letnic so navedene črke. Primer: (Novak, 2008a) in
(Novak, 2008b)

da / ne

da / ne
Sklici na več del, znotraj enega
oklepaja (uporabimo, kadar v
enem odstavku povzamemo iz
različnih virov)
Okrajšanje zaporednih sklicev

Sekundarno citiranje
najprej je naveden primarni vir,
nato sekundarni
primarni vir NI naveden v
seznamu uporabljene literature
NAVAJANJE LITERATURE V
SEZNAMU
V seznamu so navedeni izključno
tisti viri, na katere se v nalogi tudi
pojavijo sklici.
Seznam NI oštevilčen in je urejen
po abecednem vrstnem redu
(glede na avtorstvo).
Posamezni viri so med seboj
ločeni z eno prazno vrstico.
Navedba avtorjev

Navedba urednikov
Uporaba ležečega tiska

Črke so poleg letnic ustrezno navedene tudi v seznamu
uporabljene literature.
(Priimek, letnica; Priimek, letnica; Priimek, letnica)
Viri so navedeni od starejšega k mlajšim.
Velja le po Navodilih pred decembrom 2015: prvič je
naveden sklic v celoti, naslednji zaporedni sklici na isti
strani so (ibid.)
(Priimek, letnica cited in Priimek, letnica)

da / ne

da / ne

da / ne

da / ne

da / ne
da / ne
- Priimek, začetnica imena., Priimek, začetnica imena.,
...
- Med predzadnjim in zadnjim avtorjem je znak &.
- Navedeni so vsi avtorji.
- Začetnica imena. Priimek, začetnica imena. Priimek, ...
- Med predzadnjim in zadnjim urednikom je znak &.
- Za navedbo vseh sledi ed. / eds.
V ležečem tisku so navedeni naslednji podatki:
- ime revije,
- naslov knjige/diplomske/magistrske naloge/doktorske
disertacije,
- naslov knjige, kadar navajamo poglavje iz knjige,
- naslov zbornika predavanj ter podatki o kraju in datumu
izvedbe dogodka,
- naslov zakona/pravilnika,

da / ne
da / ne

da / ne

Letnica vira ni znana
Članki

Prispevek iz zbornika prispevkov

Viri na spletnih straneh

Diplomsko/magistrsko
delo/doktorska disertacija
Zakoni, pravilniki

- naslov iz spletne strani (NE nosilec avtorskih pravic).
V primeru da letnica vira ni znana:
zapišemo n.d.
- Ime revije NI okrajšano,
- ime revije je v ležečem tisku,
- strani so navedene v celoti (primer: 236-239),
podatki o članku so navedeni na način: celotno ime
revije, letnik revije(št. revije), pp. strani članka od
do.
- Podatki so navedeni v naslednjem vrstnem redu:
avtor/ji, naslov prispevka, In: urednik/i, naslov zbornika,
kraj dogodka, datum, leto dogodka, kraj izdaje zbornika,
založnik, leto, strani prispevka.
- Vsak povzet prispevek ima svojo navedbo v seznamu
uporabljene literature.
Kot letnico vira se NE navaja leto dostopa.
Datum dostopa je naveden na način:
[Accessed 5 Januar 2017]
Na mestu založnika sta navedeni univerza in fakulteta oz.
samo fakulteta, če je ta samostojni visokošolski zavod.
Ime Uradnega lista je zapisano brez okrajšav (primer:
Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2004)

da / ne

da / ne

da / ne

da / ne

da / ne
da / ne

PREVERJANJE
PLAGIATORSTVA
Magistrsko delo je bilo preverjeno
glede plagiatorstva ter po potrebi
popravljeno, skladno s prvim
odstavkom 21. člena Pravilnika o
postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem
programu druge stopnje na
Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin.

da / ne

Izpolni študent
S podpisom jamčim, da sem magistrsko delo izdelal/a v skladu z »Navodili za izdelavo pisnih
izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin« in »Pravilnikom o postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin«.
Magistrsko delo je bilo preverjeno glede plagiatorstva, skladno s prvim odstavkom 21. člena
»Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge
stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin«.

Kraj, datum: ______________________

Podpis študenta/ke: ______________________

Izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno oddati v Referatu s knjižnico Ljubljana ob oddaji vezanega
izvoda in v spiralo vezane izvode magistrskega dela.

Priloga 7
POTRDILO O TEHNIČNI USTREZNOSTI MAGISTRSKEGA DELA
Ime in priimek študenta/ke:
Vpisna številka:
Študijski program:
Naslov magistrskega dela:
Mentor/ica:
Somentor/ica:
Datum prejema dela v pregled:
Magistrsko delo ustreza tehničnim zahtevam v skladu s »Pravilnikom o postopku priprave in
zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin« in »Navodili za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin«:
Ustreza

Ne
ustreza

Popraviti je potrebno

Naslovnica in prva stran
Povzetek
Kazalo
Oblikovna ustreznost
Ustrezno navajanja literature
med besedilom
Ustrezno navajanja literature v
seznamu literature
Opombe - napotki študentu/ki:

Tehnični pregled opravila
odgovorna oseba:
Zaporedni pregled:
Datum:

Podpis:

Priloga 8

IZJAVA O LEKTORIRANJU MAGISTRSKEGA DELA

Magistrsko delo z naslovom:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

avtorja (ime in priimek):
______________________________________________________________________________

je lektoriral/a (ime in priimek):
______________________________________________________________________________

Podpis lektorja/ice magistrskega dela:
______________________________________________________________________________

Podpis avtorja magistrskega dela:
______________________________________________________________________________

Kraj in datum:
______________________________________________________________________________

Priloga 9
PRIJAVNICA ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA
Priimek in ime: _________________________ Vpisna številka: __________________________
Naslov: __________________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: ______________________________________________________________
Mobilna številka: ____________________ E-pošta: _______________________________________
Naslov magistrskega dela: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Naslov magistrskega dela v angleškem jeziku: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mentor/ica:________________________________________________________________________
Somentor/ica: _____________________________________________________________________

Prilagam izvod termično vezanega in _____ izvodov spiralno vezanega magistrskega dela, elektronsko
pdf verzijo in izjavo o ustreznosti magistrskega dela, podpisano s strani mentorja/ice in somentorja/ice
(v kolikor je imenovan/a).

Datum: ______________________

Podpis kandidata/ke: ____________________________

Priloga 10
IZJAVA O USTREZNOSTI MAGISTRSKEGA DELA

Podpisani/a mentor/ica ____________________________________________________________
in somentor/ica ___________________________________________________________________
izjavljam, da je študent/ka __________________________________________________________
izdelal/a magistrsko delo z naslovom _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

v skladu z odobrenim naslovom in dispozicijo magistrskega dela, »Pravilnikom o postopku
proprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti
za zdravstvo Angele Boškin«, »Navodili za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin« in navodili mentorja/ice / somentorja/ice.

Kraj in datum:

Podpis mentorja/ice:

______________________________

______________________________

Podpis somentorja/ice:
______________________________

Priloga 11
IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE MAGISTRSKEGA DELA IN
OBJAVI OSEBNIH PODATKOV

Ime in priimek magistranta/ke: ________________________________________________________
Vpisna številka: ___________________________________________________________________
Študijski program: __________________________________________________________________
Naslov magistrskega dela: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Mentor/ica: _______________________________________________________________________
Somentor/ica: _____________________________________________________________________

Podpisani/a ________________________ izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja oddal/a elektronsko
verzijo zaključnega magistrskega dela za e-arhiv magistrskih del na spletni strani Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin. Magistrsko delo sem izdelal/a sam/a ob pomoči mentorja in morebitnega
somentorja. V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS,
št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami) dovoljujem, da se zgoraj navedeno magistrsko delo objavi v
e-obliki na spletni strani Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter vnese v sistem COBISS.SI.
Magistrsko delo je ustrezno lektorsko pregledano, tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku, ter
urejeno skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem
programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Tiskana verzija magistrskega dela je istovetna elektronski verziji.
Podpisani/a izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija, na spletnih
straneh in v publikacijah FZAB ter v sistem COBISS.SI v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07).

Kraj in datum:

Podpis magistranta/ke:

______________________________

______________________________

Priloga 12
Številka: _________________________________________________________________________
Kraj in datum: _____________________________________________________________________
Na osnovi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
izdajam

SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA
NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE
Imenujem komisijo za zagovor magistrskega dela z naslovom ______________________________,
kandidata/ke ___________________________________, stanujoče/ga ________________________
študenta/ke študijskega programa _____________________________________, v naslednji sestavi:
1. ____________________________________________, predsednik/ica,
2. ____________________________________________, mentor/ica,
3. ____________________________________________, somentor/ica (če je imenovan/a),
4. ____________________________________________, član/ica / recenzent/ka.

Zagovor magistrskega dela bo potekal dne ____________________ ob __________ uri na Fakulteti
za zdravstvo Angele Boškin, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana
Pravni pouk: Zoper ta sklep je možna pritožba na Senat FZAB v roku 15 delovnih dni. Pritožba se pošlje
na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice.

Dekan/ja

Vročiti:
- kandidatu/ki,
- članom komisije,
- javnost preko e-oglasne deske FZAB,
- vložiti v osebno mapo kandidata/ke.
Način odpreme:
elektronska pošta – VIS!!

Priloga 13
ZAPISNIK O ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE
STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
Ime in priimek magistranta/ke:
Stanujoč/a:
Študijsko leto vpisa:
Študijski program:
Naslov magistrskega dela:
Mentor/ica:
Somentor/ica:

Zagovor je bil dne ____________ ob ________ uri.

Komisija je pregledala magistrsko delo in ugotovila, da je izdelano v skladu s pravilniki in navodili FZAB.
Glede na ugotovitev je bilo sklenjeno, da se kandidatu/ki dovoli opravljati ustni zagovor pred komisijo v
sestavi:
1. ____________________________________________, predsednik/ica,
2. ____________________________________________, mentor/ica,
3. ____________________________________________, somentor/ica (če je imenovan/a),
4. ____________________________________________, član/ica / recenzent/ka.
Zapis poteka zagovora magistrskega dela
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Po opravljenem zagovoru je komisija ugotovila, da je kandidat/ka uspešno zaključil/a študijski program
druge stopnje Zdravstvena nega, in pridobil/a strokovni naslov
MAGISTRICA ZDRAVSTVENE NEGE / MAGISTER ZDRAVSTVENE NEGE
(mag. zdr. neg.) / (mag. zdr. neg.)

Ocena magistrskega dela za zagovorom ______________________________________________

Komisija je pregledala in ocenila magistrsko delo ter ugotovila, da je magistrsko delo primerno za javno
objavo:
Vrsta objave
Študentska konferenca zdravstvenih ved
Mednarodna znanstvena konferenca FZAB
Strokovni članek v reviji
Izvirni znanstveni članek v reviji
Drugi dogodki FZAB v času zagovora magistrskega
dela (navesti kateri):

DA

Magistrsko delo se po presoji komisije priporoča za kandidaturo za Nagrado Angele
Boškin za najboljše raziskovalno delo na študijskem programu druge stopnje:

Predsednik/ica komisije: _____________________
Mentor/ica: _____________________
Somentor/ica: _____________________
Član/ica: _____________________

Datum: __________________

NE

DA / NE

Priloga 14
ZAPISNIK O ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE
STOPNJE PROMOCIJA ZDRAVJA
Ime in priimek magistranta/ke:
Stanujoč/a:
Študijsko leto vpisa:
Študijski program:
Naslov magistrskega dela:
Mentor/ica:
Somentor/ica:

Zagovor je bil dne ____________ ob ________ uri.

Komisija je pregledala magistrsko delo in ugotovila, da je izdelano v skladu s pravilniki in navodili FZAB.
Glede na ugotovitev je bilo sklenjeno, da se kandidatu/ki dovoli opravljati ustni zagovor pred komisijo v
sestavi:
1. ____________________________________________, predsednik/ica,
2. ____________________________________________, mentor/ica,
3. ____________________________________________, somentor/ica (če je imenovan/a),
4. ____________________________________________, član/ica / recenzent/ka.
Zapis poteka zagovora magistrskega dela
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Po opravljenem zagovoru je komisija ugotovila, da je kandidat/ka uspešno zaključil/a študijski program
druge stopnje Promocija zdravja, in pridobil/a strokovni naslov
MAGISTRICA PROMOCIJE ZDRAVJA / MAGISTER PROMOCIJE ZDRAVJA
(mag. prom. zdr.) / (mag. prom. zdr.)

Ocena magistrskega dela za zagovorom ______________________________________________

Komisija je pregledala in ocenila magistrsko delo ter ugotovila, da je diplomsko delo primerno za javno
objavo:
Vrsta objave
Študentska konferenca zdravstvenih ved
Mednarodna znanstvena konferenca FZAB
Strokovni članek v reviji
Izvirni znanstveni članek v reviji
Drugi dogodki FZAB v času zagovora diplome (navesti
kateri):

DA

Magistrsko delo se po presoji komisije priporoča za kandidaturo za Nagrado Angele
Boškin za najboljše raziskovalno delo na študijskem programu druge stopnje:

Predsednik/ica komisije: _____________________
Mentor/ica: _____________________
Somentor/ica: _____________________
Član/ica: _____________________

Datum: __________________

NE

DA / NE

Priloga 15
Številka: _________________________________________________________________________
Kraj in datum: _____________________________________________________________________

Na podlagi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
izdajam

POTRDILO O KONČANEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE
(mag./2l.)

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin potrjuje, da je g./ga. __________________________________
rojen/a _____________________________________________ dne _________________________
zaključil/a vse obveznosti na študijskem programu druge stopnje (mag./2l.) »Zdravstvena nega«, ki je
bil akreditiran 12. 3. 2009 po sklepu Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo. Program je
bil ponovno akreditiran za 7 let, po odločbi 104. seje Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu, z dne 15. 9. 2016.
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
mu/ji zato priznava

visoko strokovno izobrazbo druge stopnje in podeljuje strokovni naslov
MAGISTRICA ZDRAVSTVENE NEGE / MAGISTER ZDRAVSTVENE NEGE
(mag. zdr. neg.)
Potrdilo je izdano, ker magistrska listina še ni podeljena in velja, dokler se ta ne podeli. Skladno z 21.
točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - ZUT UPB3, 126/07) je to potrdilo
takse prosto.

Dekan/ja

Priloga 16
Številka: _________________________________________________________________________
Kraj in datum: _____________________________________________________________________

Na podlagi 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
izdajam

POTRDILO O KONČANEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE
(mag./2l.)

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin potrjuje, da je g./ga. __________________________________
rojen/a _____________________________________________ dne _________________________
zaključil/a vse obveznosti na študijskem programu druge stopnje (mag./2l.) »Promocija zdravja«, ki je
bil akreditiran po odločbi 90. seje Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, z dne
16. 4. 2015.

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
mu/ji zato priznava

visoko strokovno izobrazbo druge stopnje in podeljuje strokovni naslov
MAGISTRICA PROMOCIJE ZDRAVJA / MAGISTER PROMOCIJE ZDRAVJA
(mag. prom. zdr.)
Potrdilo je izdano, ker magistrska listina še ni podeljena in velja, dokler se ta ne podeli. Skladno z 21.
točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - ZUT UPB3, 126/07) je to potrdilo
takse prosto.

Dekan/ja

NAVODILA IN PREDLOGA ZA
IZDELAVO DISPOZICIJE
MAGISTRSKEGA DELA

(velikost logotipa 1,77 cm x 10 cm)

Visokošolski strokovni študijski programa druge stopnje (male tiskane črke)
NAZIV PROGRAMA (velike tiskane črke)
(Times New Roman, velikost 14, sredinska poravnava)

NASLOV DISPOZICIJE MAGISTRSKEGA
DELA V SLOVENSKEM JEZIKU
(Times New Roman, krepko, velikost 20, velike tiskane črke, sredinska poravnava)

NASLOV DISPOZICIJE MAGISTRSKEGA
DELA V ANGLEŠKEM JEZIKU
(Times New Roman, krepko, velikost 20, velike tiskane črke, sredinska poravnava)

Dispozicija magistrskega dela
(Times New Roman, velikost 14, male tiskane črke, sredinska poravnava)

Mentor/ica: Ime in priimek, habilitacija
Kandidat/ka: Ime in priimek
Somentor/ica: Ime in priimek, habilitacija
(Times New Roman, velikost 14, male tiskane črke)

Ljubljana, mesec, leto oddaje dispozicije magistrskega dela
(Times New Roman, velikost 14, male tiskane črke, sredinska poravnava)

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Dispozicija magistrskega dela

1 UVOD IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
(Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Dispozicija magistrskega dela se piše v prvi osebi množine, na formatu A4 (210 x 297
mm), postavitev strani je pokončna, z nastavitvijo robov zgoraj, spodaj, levo in desno 3
cm. Uporablja se pisava New Times Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami je 1,5.
Kazala vsebine, kazal ponazoril in seznama okrajšav v dispoziciji magistrskega dela ni.

Glava

in

noga

se

uredita

od

poglavja

1

UVOD

IN

OPREDELITEV

RAZISKOVALNEGA PROBLEMA dalje. Za glavo in nogo se uporabi pisava Times
New Roman, velikost 11, ležeče. V glavi na levi (notranji) strani se navede ime fakultete
(Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin) in na desni (zunanji) strani vrsto pisnega izdelka
(Dispozicija magistrskega dela). V nogi na levi (notranji) strani se navede ime in priimek
avtorja in naslov dispozicije magistrskega dela v slovenskem jeziku. Strani se številčijo
z arabskimi številkami od poglavja 1 UVOD IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA
PROBLEMA dalje v nogi na desni (zunanji) strani.
V uvodu dispozicije magistrskega dela besedila ne pišemo na način, da vsako povzemanje
ali citiranje sorodnih spoznanj različnih avtorjev pišemo kot nov odstavek, temveč
premislimo, kaj so avtorji ugotovili in sorodne ugotovitve združujemo v en odstavek. Nov
odstavek naredimo, ko preidemo na novo vsebino ali nova spoznanja. Odstavki niso
zamaknjeni, ampak jih ločuje prazna vrstica. Besedilo teoretičnega dela dispozicije
magistrskega dela naj teče povezano brez vmesnih podnaslovov.

Za razdelitev poglavij in podpoglavij v dispoziciji magistrskega dela velja pravilo: pred
naslovom katerekoli ravni (1, 1.1 ali 1.1.1) je razmik ene prazne vrstice, med vsakim
naslovom in besedilom je razmik ene prazne vrstice, med besedilom in ponazorilom (graf,
tabela) je razmik ene prazne vrstice. Uporaba različnih vrst pisav ni dovoljena.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela

stran 40

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Dispozicija magistrskega dela

Zaradi boljše preglednosti lahko dele besedila oblikujemo kot sezname z vrstičnimi
oznakami, ki so na levi zamaknjene 0,63 cm. Posamezne alinee označimo s črticami,
naštevanja pa začenjamo z malimi začetnicami in končamo z vejico, razen na koncu
zadnje alinee, ki se konča s piko.

Primer:
Gibalna aktivnost ima pozitivne učinke na duševne in psihosocialne sposobnosti
posameznika v vseh življenjskih obdobjih kot so (Škof, 2010):
-

samozavest in dejaven odnos do sveta,

-

obvladovanje stresa,

-

sprostitev,

-

izboljšanje počutja in razpoloženja,

-

oblikovanje osebnosti.

V zaključku uvoda (zadnji odstavek) s svojimi besedami povzemite stanje in opredelite
problem, ki ga boste obravnavali v magistrskem delu.
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Dispozicija magistrskega dela

2 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA

(Times New Roman, velikost 14,

krepko, velike tiskane črke)

Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

Namen raziskave je ... (Namen magistrskega dela je potrebno zapisati kratko in jedrnato
v enem do dveh stavkih.).
Cilji raziskave so (Cilje je potrebno zapisati v trdilni obliki brez uporabe vprašalnic.):
Namen in cilji morajo biti medsebojno usklajeni na način, da cilji opredelijo, kaj želimo
doseči z raziskavo.
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
HIPOTEZE

(kvantitativni pristop)

Dispozicija magistrskega dela

(kvalitativni pristop)

(IZBERITE)

/ RAZISKOVALNE

(Times New Roman, velikost 14, krepko, velike

tiskane črke)

Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Dispozicija magistrskega dela

4 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA

(Times New Roman, velikost 14,

krepko, velike tiskane črke)

Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

4.1 DIZAJN RAZISKAVE (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

4.2 INSTRUMENT RAZISKAVE (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

4.3 UDELEŽENCI RAZISKAVE (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

4.4 POTEK RAZISKAVE IN SOGLASJA

4.5 OBDELAVE PODATKOV (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Dispozicija magistrskega dela

5 PREDVIDENA VSEBINA MAGISTRSKEGA DELA

(Times New Roman,

velikost 14, krepko, velike tiskane črke)

Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
V nadaljevanju prikažemo primer predvidene vsebine magistrskega dela. Pri teoretičnem
delu naslove podpoglavij nadomestimo z vsebino.

POVZETEK / ABSTRACT
KAZALO
1

UVOD

2

TEORETIČNI DEL

2.1

NASLOV PODPOGLAVJA

2.2

NASLOV PODPOGLAVJA

3

RAZISKOVALNI DEL

3.1

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA

3.2

RAZISKOVALNE HIPOTEZE / RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

3.3

METODE RAZISKOVANJA

3.1.1 Dizajn raziskave
3.1.2 Instrument raziskave
3.1.3 Udeleženci raziskave
3.1.4 Potek raziskave in soglasja
3.1.5 Obdelave podatkov
3.4

REZULTATI

4

RAZPRAVA

5

ZAKLJUČEK

6

LITERATURA

7

PRILOGE

7.1

VPRAŠALNIK

Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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6 SEZNAM PREDVIDENE LITERATURE

Dispozicija magistrskega dela

(Times New Roman, velikost 14, krepko,

velike tiskane črke)

Sledi navajanje literature (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke,
obojestranska poravnava, razmik med vrsticami 1,5, viri so ločeni z eno prazno vrstico).

Literaturo navedemo po abecednem vrstnem redu. Seznam predvidene literature ne
številčimo. Navedene enote literature med seboj ločimo z eno prazno vrstico.
Točna navodila so podana v Navodilih za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za
zdravstvo Angele Boškin.
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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Dispozicija magistrskega dela

7 PRILOGE (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Priložite vprašalnik (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
Pri pripravi vprašalnika upoštevajte Navodilo za pripravo pisnih izdelkov na Fakulteti za
zdravstvo Angele Boškin.

Ime in priimek: Naslov dispozicije magistrskega dela
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NAVODILA IN PREDLOGA ZA
IZDELAVO MAGISTRSKEGA DELA

(velikost logotipa 1,77 cm x 10 cm)

Magistrsko delo
visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje (male tiskane
črke)

NAZIV PROGRAMA (velike tiskane črke)
(Times New Roman, velikost 14, sredinska poravnava)

NASLOV MAGISTRSKEGA DELA V
SLOVENSKEM JEZIKU
(Times New Roman, krepko, velikost 20, velike tiskane črke, sredinska poravnava)

NASLOV MAGISTRSKEGA DELA V
ANGLEŠKEM JEZIKU
(Times New Roman, krepko, velikost 20, velike tiskane črke, sredinska poravnava)

Magistrsko delo
(Times New Roman, velikost 14, male tiskane črke, sredinska poravnava)

Mentor/ica: Ime in priimek, habilitacija
Kandidat/ka: Ime in priimek
Somentor/ica: Ime in priimek, habilitacija
(Times New Roman, velikost 14, male tiskane črke)

Ljubljana, mesec, leto oddaje magistrskega dela
(Times New Roman, velikost 14, male tiskane črke, sredinska poravnava)

ZAHVALA (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, leva poravnava))
Sledi zahvala (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
V zahvali se v knjižnem jeziku zahvalimo mentorju, somentorju in recenzentom
magistrskega dela ter lektorju. Po lastni presoji lahko avtor magistrskega dela izrazi tudi
morebitno osebno zahvalo.
Po zaključku zahvale sledi povzetek na novi strani.

POVZETEK (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, leva poravnava))
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico, navadni
tisk. Za naslove posameznih vsebinskih sklopov v povzetku uporabimo krepki tisk.
Povzetek naj ima od 250 do 300 besed.)
Teoretična izhodišča: V enem do dveh stavkih povzemite, zaradi česa je ta študija
potrebna.
Cilj: Jasno razložite glavni cilj magistrskega dela.
Metoda: Opišite raziskovalno metodo, merski instrument, vzorec, potek izvedbe
raziskave in metode obdelave podatkov.
Rezultati: Opišite glavne rezultate. Ta del mora biti natančno opisan. Poudarite raven
statistične značilnosti in interval zaupanja, kadar je to mogoče.
Razprava: Naj bo zasnovana na ugotovitvah izvedene raziskave in na primerjavah s
sorodnimi raziskavami. Navedite doprinos raziskave in če so potrebne nadaljnje
raziskave.
Ključne besede: do pet ključnih besed, ki opredeljujejo področje magistrskega dela.
Po zaključku povzetka v slovenskem jeziku sledi povzetek v angleškem jeziku na novi
strani.

SUMMARY (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, krepki tisk, leva poravnava, za naslovom
sledi enojni presledek)

Povzetek iz slovenskega jezika prevedemo v angleški jezik (Times New Roman, velikost
12, male tiskane črke, obojestranska poravnava, razmik med vrsticami 1,5, razmik med
odstavki prazna vrstica 12 točk, nepoudarjene črke. Za naslove posameznih vsebinskih
sklopov v povzetku uporabimo krepki tisk.).

Theoretical background:
Goals:
Methods:
Results:
Discussion:

Key words:
Po zaključku povzetka v angleškem jeziku sledi kazalo na novi strani.

KAZALO (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, krepki tisk, leva poravnava, za naslovom sledi
enojni presledek)

Sledi kazalo (Times New Roman, velikost 12 za glavno poglavje, krepki tisk, velike
tiskane črke. Za podpoglavja na prvem nivoju (npr. 2.1, 3.2), se v kazalu uporabi pisava
Times New Roman, velikost 12, velike tiskane črke, navadni tisk. Za podpoglavja na
drugem nivoju (npr. 2.2.1, 4.1.3) se uporabi pisava Times New Roman, velikost 12, male
tiskane črke, navadni tisk. Razmik med vrsticami je 1,5).
Kazalo se oblikuje avtomatsko. Vsebuje največ tri ravni naslovov poglavij iz besedila
(npr. 2, 2.1, 2.1.2). Vsi naslovi imajo na desni pripisano številko strani, na kateri se
poglavje s tem naslovom začenja. Kazalo mora biti obojestransko poravnano.
Za številko poglavja in za zadnjo številko podpoglavja se NE piše ločila pika ».«.
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Po zaključku kazala vsebine sledita kazali slik in tabel na novi strani.

KAZALO SLIK (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, krepki tisk, leva poravnava)
Sledi seznam slik (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, navadni tisk,
obojestranska poravnava, razmik med vrsticami 1).

Slika 1: Naslov slike..................................................... ............................................xxx
Slika 2: Naslov slike...................................................................................................xxx

KAZALO TABEL (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, krepki tisk, leva poravnava)
Sledi seznam tabel (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, navadni tisk,
obojestranska poravnava, razmik med vrsticami je 1).

Tabela 1: Naslov tabele ............................................................................................xxx
Tabela 2: Naslov tabele…….....................................................................................xxx

SEZNAM KRAJŠAV (Times New Roman, velikost 14, velike tiskane črke, krepki tisk, leva poravnava)
Sledi seznam krajšav (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, navadni tisk,
razmik med vrsticami 1).
FZAB

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Po zaključku seznama krajšav sledi prvo poglavje na novi strani.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Magistrsko delo

1 UVOD (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Magistrsko delo se piše v prvi osebi množine, na formatu A4 (210 x 297 mm), postavitev
strani je pokončna, z nastavitvijo robov zgoraj, spodaj, levo in desno 3 cm. Uporablja se
pisava New Times Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska poravnava,
razmik med vrsticami je 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico.

Glava in noga se uredita od poglavja 1 UVOD dalje. Za glavo in nogo se uporabi pisava
Times New Roman, velikost 11, ležeče. V glavi na levi (notranji) strani se navede ime
fakultete (Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin) in na desni (zunanji) strani vrsto pisnega
izdelka (Magistrsko delo). V nogi na levi (notranji) strani se navede ime in priimek avtorja
in naslov magistrskega dela v slovenskem jeziku. Strani se številčijo z arabskimi
številkami od poglavja 1 UVOD dalje v nogi na desni (zunanji) strani.
V uvodu magistrskega dela besedila ne pišemo na način, da vsako povzemanje ali
citiranje sorodnih spoznanj različnih avtorjev pišemo kot nov odstavek, temveč
premislimo, kaj so avtorji ugotovili in sorodne ugotovitve združujemo v en odstavek. Nov
odstavek naredimo, ko preidemo na novo vsebino ali nova spoznanja. Besedilo
teoretičnega dela magistrskega dela naj teče povezano brez vmesnih podnaslovov.
Odstavki niso zamaknjeni, ampak jih ločuje prazna vrstica.

Za razdelitev poglavij in podpoglavij v magistrskem delu velja pravilo: pred naslovom
katerekoli ravni (1, 1.1 ali 1.1.1) je razmik ene prazne vrstice, med vsakim naslovom in
besedilom je razmik ene prazne vrstice, med besedilom in ponazorilom (graf, tabela) je
razmik ene prazne vrstice. Uporaba različnih vrst pisav ni dovoljena.
Zaradi boljše preglednosti lahko dele besedila oblikujemo kot sezname z vrstičnimi
oznakami, ki so na levi zamaknjene 0,63 cm. Posamezne alineje označimo s črticami,
naštevanja pa začenjamo z malimi začetnicami in končamo z vejico, razen na koncu
zadnje alineje, ki se konča s piko.

Ime in priimek: Naslov magistrskega dela
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Magistrsko delo

Primer:

Gibalna aktivnost ima pozitivne učinke na duševne in psihosocialne sposobnosti
posameznika v vseh življenjskih obdobjih kot so (Škof, 2010):
-

samozavest in dejaven odnos do sveta,

-

obvladovanje stresa,

-

sprostitev,

-

izboljšanje počutja in razpoloženja,

-

oblikovanje osebnosti.

Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.
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Magistrsko delo

2 TEORETIČNI DEL (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Magistrsko delo

3 EMPIRIČNI DEL (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane
črke)

Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

(kvalitativni pristop)

/ RAZISKOVALNE

HIPOTEZE (kvantitativni pristop) (izberite) (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.3 METODE RAZISKOVANJA (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.3.1 Dizajn raziskave (Times New Roman, velikost 12, navadno, male tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.3.2 Instrument raziskave (Times New Roman, velikost 12, navadno, male tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Magistrsko delo

3.3.3 Udeleženci raziskave (Times New Roman, velikost 12, navadno, male tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.3.4 Potek raziskave in soglasja

3.3.5 Obdelave podatkov (Times New Roman, velikost 12, navadno, male tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.4 REZULTATI (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).

3.5 RAZPRAVA (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.
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Magistrsko delo

4 ZAKLJUČEK (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, odstavki so ločeni z eno prazno vrstico).
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Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Magistrsko delo

5 LITERATURA (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi seznam uporabljene literature (Times New Roman, velikost 12, navadno, male
tiskane črke, literatura je ločena z eno prazno vrstico).
Navedemo vso uporabljeno literaturo v skladu z navodili. Upoštevamo navodila za
citiranje in povzemanje pri pisanju dela. Točna navodila so podana v Navodilih za
izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Po zaključku poglavja sledi naslednje poglavje na novi strani.
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Magistrsko delo

6 PRILOGE (Times New Roman, velikost 14, krepko, velike tiskane črke)
Sledi besedilo (Times New Roman, velikost 12, male tiskane črke, obojestranska
poravnava, razmik med vrsticami 1,5, razmik med odstavki prazna vrstica 12 točk).

6.1 INSTRUMENT (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane črke)
Instrument se pripravi po Navodilih za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin.

6.2 MATRIKA PODATKOV (Times New Roman, velikost 13, krepko, velike tiskane črke)
Matrika se pripravi po Navodilih za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo
Angele Boškin.
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NAVODILA ZA TISKARSKE STORITVE PRIPRAVE
MAGISTRSKEGA DELA
Ovitek magistskega dela naredimo po navedenem vzorcu, za oblikovanje ovitka
magistskega dela je Komisija za magistrske zadeve Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
sprejela sklep:
-

mehka, broširana vezava,

-

naslovnica je temno modre barve v skladu s celostno grafično podobo Fakultete
za zdravstvo Angele Boškin, barva: 100 C 60 M 0Y 35K in

-

zlate črke,

-

format A4 (21 cm x 29,5 cm),

-

plastificirano v mat barvi.

Slika 1: Vzorec ovitka (vir: Kaučič, 2010)

