Ček lista za pripravo diplomskega dela
Spodaj so navedene zahteve za pripravo diplomskega dela. Številke v oklepajih se nanašajo na
poglavja v Diplomskem redu, kjer so podana obširnejša navodila. Pred oddajo diplomskega dela v
vezavo preverite, ali ste upoštevali vsa priporočila. Spodnji seznam naj služi kot opomnik in ne kot
nadomestilo za Diplomski red. Upamo, da vam bo lista v pomoč in vam želimo uspešen zaključek
študija.
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Platnice in začetne strani (3.1.1, 3.1.2, 3.1.4)
Prva stran platnice je oblikovana po navodilih (točka 3.1.1).
Na hrbtni strani platnice je zahtevano besedilo pravilno usmerjeno (točka 3.1.1).
Prvi list je prazen.
Na prvi strani drugega lista je ponovljeno besedilo s prve strani platnic z dodanim imenom,
priimkom in nazivom mentorja (in somentorja).
Druga stran drugega lista je prazna.
Zahvala je na prvi strani tretjega lista.
Povzetek in ključne besede (3.1.4)
Povzetek obsega 200 do 300 besed in je skladen z navodili (točka 3.1.4).
Povzetek je napisan v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsaka verzija povzetka je na svoji strani.
Ob vsaki verziji povzetka je do pet ključnih besed v ustreznem jeziku
Ključne besede so usklajene z INDOK službo oddelka za psihologijo (rok: vsaj dva tedna pred
načrtovano vezavo)
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Kazala (3.1.5, 3.3)
Vsebinsko kazalo ima označbe poglavij in podpoglavij, naslove in številke začetnih strani.
Kazalo preglednic je vključeno, kadar delo vsebuje pet ali več preglednic.
Kazalo slik je vključeno, kadar delo vsebuje pet ali več slik.
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Slike (3.1.8)
Vse slike so oštevilčene in imajo naslov.
Naslovi slik so postavljeni pod slikami.
Slike so popolnoma opremljene ( opisi osi, mere, legenda; glej 3.1.8).
Slike so v razmerju 1 : 1,5 (razmerje višina : širina ustreza »zlatemu rezu«).
Vse slike so omenjene v besedilu.

Preglednice (3.1.8)
⃝ Vse preglednice so oštevilčene in imajo naslove.
⃝ Naslovi so postavljeni nad preglednice.
⃝ Opombe k preglednicam so skladne z navodili (3.1.8).
Navajanje virov (3.1.6, 3.1.11)
⃝ Vsi viri, ki so navedeni v besedilu so tudi v seznamu referenc.
⃝ Zapisi virov v besedilu in v seznamu virov se ujemajo v črkovanju in letnici.
Navajanje v besedilu (3.1.6, 3.1.11):
⃝
Navedba vira vsebuje avtorjev priimek in letnico izdaje vira.
⃝
Pri virih z več avtorji (do pet) so vsi izpisani ob prvi navedbi vira, pri naslednjih navedbah
pa je podan le priimek prvega s frazo »idr.«. Primer prve navedbe: Rostohar, Pečjak,
Šebek, Toličič in Petrovič (1959); Primer naslednje navedbe: Rostohar idr. (1959)
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Navajanje virov (3.1.6, 3.1.11) - nadaljevanje
Pri viru z več kot pet avtorji, je že ob prvi navedbi samo priimek prvega avtorja in fraza
»idr.« Primer: Hays idr. (2006)
Pri avtoricah je pred priimkom izpisana tudi prva črka imena. Primer: A. Kozina (2008) je
ugotovila …
Sekundarni citati so izpisani po vzorcu: (Brenk, 1971, po Buciku, 2001)
Citati so navedeni v narekovajih z navedbo vira in strani.
Daljši citati so izpisani v odstavkih z zamikom.
Seznam virov (3.1.11):
Viri v seznamu so razvrščeni po abecednem redu prvih avtorjev.
Imena revij so izpisana v celoti.
Imena revij, številke letnikov (volumen) in naslovi knjig so izpisani v poševnem tisku.

Priloge (3.3)
Obsežnejše preglednice, slikovne predloge, priloge s predstavljenimi gradivi in instrumenti,
originalni (vhodni) podatki, ki jih želimo prikazati (samo če je to nujno), ipd. so vključeni v
priloge.
⃝ Pripomočki, ki nastali v okviru diplomskega dela, so vključeni priloge.
⃝ Standardiziranih instrumentov, psihodiagnostičnih testov in drugih pripomočkov, za katera
veljajo načela zaupnosti, ne vključujemo.
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Za celotno diplomo velja (3.3)
Delo je napisano na papirju formata A4.
Delo je napisano v standardnem naboru znakov.
Velikost črk v besedilu je 12 točk.
Celotno besedilo je napisano z razmikom 1,5.
Robovi besedila nastavljeni na 2 cm in na notranjem robu na 3 cm.
Delo je od vključno tretjega lista dalje pripravljeno za dvostranski tisk.
Vsako poglavje se začne na novi strani.
Strani so oštevilčene z arabskimi števili.
Štetje se začne z naslovno stranjo in ta nima izpisane številke strani.
Pri označevanju poglavij je upoštevano decimalno pravilo.
Delo je lektorirano.
Iz besedila so izbrisane vse delovne oznake (npr. XXX, vstavi vir)
Pripombe mentorja so upoštevane.

Roki, ki jih ne smem spregledati:
Oddaja diplomskega dela v roku treh do dvanajstih mesecev po odobritvi diplomske teme
Do 5. v mesecu pred rokom za diplomski izpit:
oddaja treh vezanih izvodov diplomskega dela v tajništvu oddelka
oddaja identične elektronske oblike diplomskega dela v doc in pdf obliki po elektronski
pošti na e-naslov tajništva Oddelka za psihologijo
podpis soglasja za morebitno javno objavo pdf oblike na spletnih straneh oddelka ali
filozofske fakultete
Vsaj 2 tedna pred oddajo naloge v vezavo: izbira ključnih besed po posvetovanju v INDOK
službi, za posvetovanje po elektronski pošti pošljete naslov diplome, slovenski in angleški
povzetek, ter svoje predloge ključnih besed na elektronski naslov INDOK službe
(ohk.psi1@ff.uni-lj.si)
Po diplomskem izpitu: pridobitev potrdila o poravnanih obveznostih do Osrednje
humanistične knjižnice Filozofske fakultete v oddelčni knjižnici.
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