
Na podlagi 14. alinej~: prvega odstavka 23. elena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za 
poslovne in upravne vede je Senat Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede 
26. 4. 2012, 29. 3. 2016 in 7. 4. 2016 sprejel ter dne 30. 9. 2021 spremenil in dopolnil Pravilnik o 
pripravi, predstavitvi in zagovoru magistrskega dela, katerega preCisceno besedilo se glasi: 

PRA VILNIK 0 PRIPRA VI, PREDSTA VITVI IN ZAGOVORU 
MAGISTRSKEGA DELA 

1. Splosne dolocbe 

(Cistopis) 

1. clen 
(podrocje urejanja) 

Ta pravilnik definira magistrsko delo, ureja dolocanje tern in (so)mentorjev magistrskih del, objavo 
tern, izbiro teme, izdelavo, potrditev in oddajo dispozicije ter magistrskega dela, postopek 
predstavitve in zagovora ter njunega ocenjevanja, arhiviranja, katalogizacije ter podelitev ali 
izrocitev diplomske listine na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za poslovne in upravne vede (v 
nadaljnjem besedilu fakulteta). 

2. clen 
(nevtralna oblika) 

Izrazi v tern pravilnik:u, ki so zapisani v moski slovnicni obliki, se uporabljajo nevtralno za moski 
in zenski spol. 

2. Magistrsko delo 

3. clen 
(definicija) 

Magistrsko delo je samostojno strokovno delo, ki ga kandidat izdela pod vodstvom mentmja. 
Vsebovati mora teoreticna izhodisca in njihovo preverjanje v samostojnem raziskovanju aktualnih 
problemov iz vsebin studijskega programa, v kateregaje vpisan. 

Pri obravnavi izbrane teme mora kandidat z uporabo ustreznega raziskovalnega instrumentarija 
sistematicno posredovati rezultate svojega raziskovanja. Kandidat mora dokazati sposobnost 
pisnega elaboriranja in resevanja aktualnih prakticnih problemov gospodarstva, podjetij, sluzb, 
dejavnosti, ustanov, institucij oz. kaksnega specificnega problema. Nujno je, da magistrsko delo 
zadovoljuje sodobne metodoloske in tehnicne standarde. 

Pri izdelavi magistrskega dela student spostuje avtorske pravice drugih avtorjev. 
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3. Dolocanje tern in mentorjev magistrskih del, objava tern 

4. Clen 
(predlagatelji okvirnih tem magistrskih del) 

Okvime terne magistrskih del in mentorje lahko predlagajo: 
• visokosolski uCitelji, ki sodelujejo v studijskern programu, za katerega se razpisujejo teme, 
• studenti in podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo s fakulteto (teme rnorajo biti 

povezane z njihovirni konkretnirni problerni ozirorna problerni gospodarske panoge ali 
druzbenih sluzb) v sodelovanju z rnentorji. 

Mentor je lahko visokosolski uCitelj, ki sodeluje v studijskern prograrnu 2. stopnje. 

Pri dolocanju okvimih tern katedre upostevajo pravilo, da irna nosilec vsakega predrneta pravico 
do rnentorstva pri pripravi najvec petih (5) rnagistrskih del v studijskern letu. 

5. clen 
(seznam okvirnih tem in mentorjev) 

Kornisija za potrjevanje tern magistrskih del (v nadaljevanju kornisija) pripravi seznarn mentorjev 
za tekoce studijsko leto injih pozove, da posredujejo predloge tern rnagistrskih del. 

Predloge tern magistrskih del in rnentorjev vsako leto obravnava kornisija, sprejrne pa jih senat 
fakultete najkasneje do konca januarja tekocega studijskega leta. 

Seje komisije potekajo po v naprej sprejetern casovnern nacrtu, pravilorna lx rnesecno. Casovni 
nacrt sej je objavljen na spletni strani fakultete. 

Veljavnost seznarna tern rnagistrskih del, objavljenih v preteklern studijskern letu, pretece tri 
rnesece po objavi novih tern rnagistrskih del v tekocern studijskern letu. 

6. clen 
(objava tem) 

Seznarn okvirnih tern magistrskih del in njihovih rnentorjev se objavi na spletni strani fakultete v 
sedmih (7) dneh po njegovern sprejernu na senatu. 

4. Izbira teme in dispozicija 

7. clen 
(izbira teme) 

Student lahko izbere terno magistrskega dela: 
• pri nosilcih obveznih predmetov, 
• pri nosilcih izbranih izbirnih predrnetov, pri katerihje student opravil obveznosti in 
• pri nosilcih izbranih predrnetov izbirnega modula, pri katerih je student opravil obveznosti. 

2110 



Student izbere temo magistrskega dela v soglasju z mentorjem. Ce izbere lastno temo, jo mora 
uskladiti z izbranim m.entorjem in morebitnim somentorjem, ki predlog teme posredujeta komisiji 
v obravnavo. 

Somentorja student predlaga takrat, ko meni, da je za kakovostno pripravo interdisciplinamega 
magistrskega dela to koristno. 

8. clen 
(prijava dispozicije) 

Prosnjo za odobritev teme in dispozicije magistrskega dela in mentorja labko vlozi student, ki je 
opravil vse predpisane obveznosti prvega in drugega letnika (60 KT) in mu manjka objava 
strokovnega clanka ter obvezna prisotnost na treh zagovorih magistrskih del. 

Vlogo za odobritev teme in dispozicije magistrskega dela vlozi student v referat za studentske 
zadeve v casu uradnih ur, najkasneje 3 delovne dni pred dolocenim datumom za sejo komisije. 

Student pod vodstvom mentorja izdela dispozicijo (obrazec MD-1) v skladu z Navodili za pisanje 
pisnih izdelkov na dodiplomskih in podiplomskih programih fakultete. Dispozicijo podpiseta 
student in mentor. Kornisija pregleda dispozicijo magistrskega dela, ki jo lahko potrdi ali zavrne. 

9. clen 
(sprememba naslova in zamenjava mentorja) 

Naslov odobrene teme se med pripravo magistrskega dela lahko izjemoma spremeni, ce s tern 
soglasa mentor. 0 spremembi naslova odloca komisija za potrjevanje teme in dispozicije 
magistrskega dela (v nadaljevanju: komisija) na prosnjo studenta (obrazec MD-8). 

Ce pride med pisanjem magistrskega dela do nesoglasja med mentorjem in studentom, tako da 
ustvarjalno sodelovanje ni vee mogoce, ima student pravico do zamenjave mentmja. Iz enakih 
razlogov lahko od mentorstva odstopi tudi mentor. V obeh primerih na podlagi pisne prosnje 
studenta ali mentorja odloca senat. 

Student lahko uveljavi pravico do zamenjave mentorja le enkrat. 

Ce v casu priprave ma!~strskega del a mentor prekine sodelovanje s fakulteto, senat studentu do loCi 
drugega mentorja. 

10. clen 
(vsebina dispozicije) 

Prijava teme in dispozicije magistrskega dela vsebuje: 
• naslov magistrskega del a v slovenskem in angleskem jeziku; 
• uvod in opis problema, kratko vsebino z navajanjem literature in kazalo; 
• namen in cilje raziskave; 
• raziskovalna vprasanja oziroma hipoteze; 
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• metodologijo raziskovanja (metode zbiranja podatkov, tehnike zbiranja podatkov, opis 
instrumenta, opis vzorca, postopek zbiranja in obdelave podatkov); 

• seznam predvidene literature; 
• priloge: anketa, vprasanja za intervju, interni akti ipd. 

Student mora v seznamu predvidene literature navesti poleg najmanj 20 virov slovenske literature 
se najmanj 5 virov tuje literature in 3 vire iz tujih bibliografskih baz. Internetnih virov, kjer ni znan 
avtor, se v dispoziciji ne sme uporabljati, sicer pa lahko student uporabi najvec 3 internetne vire. 
Literatura mora biti verodostojna in aktualna, praviloma stara do deset let. 

11. clen 
(potrditev teme in dispozicije magistrskega de/a) 

Komisija pregleda Vlogo za odobritev teme in dispozicije magistrskega dela, ki jo lahko potrdi ali 
zavrne. Komisija svojo odlocitev sporoci studentu s sk:lepom. 

V primeru potrditve komisija potrjeno dispozicijo izroci referatu za studentske zadeve v hrambo. 
0 potrditvi dispozicije studenta pisno obvesti referat za studentske zadeve. 

V primeru zavrnitve komisija v ugotovitvah predlaga konkretne dopolnitve dispozicije. 0 zavrnitvi 
dispozicije obvesti studenta referat za studentske zadeve, ki mu tudi posreduje predlagane 
dopolnitve dispozicije, ki jih je podala komisija. Student mora v roku 30 dni dopolniti oziroma 
popraviti dispozicijo. 

Ce komisija oceni, da je za kakovostno pripravo magistrskega dela koristno, lahko imenuje 
somentorja magistrsk:ega dela. Somentor magistrskega dela je visokosolski ucitelj, ki je habilitiran 
na drugih predmetnih podrocjih in aktivno sodeluje s fakulteto. 

Komisija lahko tudi odloci, da predlagani visokosolski uCitelj ne more biti mentor magistrskega 
del a, ce ni nosilec predmeta iz strokovnega podrocja, iz katerega je predlagana tema magistrskega 
del a. 

5. Izdelava magistrskega dela 

12. clen 
(obseg magistrskega de/a) 

Magistrsko delo praviloma obsega tri (3) do stiri (4) avtorske pole (90.000 - 120.000 znakov s 
presledki) in mora bitijezikovno in oblikovno urejeno. Vecji obseg magistrskega dela mora mentor 
pisno utemeljiti. 

Podrobnejsi tehnicni in oblikovalno-tehnicni vidiki izdelave magistrskega dela so doloceni z 
Navodili za pisanje pisnih izdelkov na dodiplomskih in podiplomskih studijskih programih 
fakultete. 
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13. clen 
(rok izdelave) 

Student mora magistrsko delo izdelati in oddati v stiriindvajsetih (24) mesecih od prejema obvestila 
o potrditvi dispozicije .. Ce student v tern casu magistrskega dela ne izdela in ne odda, mora izbrati 
novo temo. 

14. clen 
(naloge mentorja pri pripravi magistrskega de/a) 

Na osnovi potrjene dispozicije student pod vodstvom mentorja pripravlja magistrsko delo. 

Mentor je dolzan studenta opozoriti na vsebinske, tehnicne, jezikovne zahteve, dovoljen obseg 
citiranja, skladnost magistrskega dela s potrjeno dispozicijo in dosledno upostevanje navodil. 

Ko student predlozi mentm:ju besedilo magistrskega dela, ga mora le-ta najkasneje v dveh (2) 
mesecih pregledati in ga studentu vrniti z navodili za morebitno dopolnitev in popravke. Student 
mora upostevati tudi navodila in dopolnitve somentorja, v kolikor je ta imenovan. Sodelovanje 
studenta in mentorja pri pripravi magistrskega dela traja do izdelave njegove koncne verzije. 
Koncno verzijo magistrskega dela mentor in morebitni somentor potrdita na obrazcu MD-2. 

15. clen 
(tehnicni pregled) 

Tehnicni pregled magistrskega dela opravi referat za studentske zadeve pred vezavo na osnovi 
podpisanega obrazca MD-2. Referat opravlja tehnicni pregled v casu uradnih ur, vse delovne dni v 
letu, razen prvih pet (5) delovnib dni v mesecu, ki so predvideni za oddajo magistrskih del. 
Ustreznost magistrskega dela potrd i referent na obrazcu MD-3. Student mora prinesti na tehnicni 
pregled natisnjen izvod magistrskega dela ter biti osebno navzoc pri izvedbi tehnicnega pregleda. 

5. Oddaja magistrskega deJa 

16. clen 
(oddaja magistrskega de/a) 

Student lahko odda magistrsko delo prvih pet ( 5) delovnih dni v mesecu na sede:Zu fakultete. Datum 
oddaje magistrskega dela vpise referat za studentske zadeve v osebni karton studenta. 

Student mora predlo2:iti izdelano magistrsko delo, ko opravi vse s studijskim programom 
predpisane obveznosti, najkasneje pa do izteka veljavnosti teme in dispozicije magistrskega dela. 

Student odda magistrsko delo referatu za studentske zadeve v treh (3) identicnih izvodih, pri cemer 
je en (1) izvod vezan v trde platnice bakrene barve, ostala dva (2) izvoda pasta vezana v spiralo. 
Student magistrsko delo odcla tudi na nosilcu elektronskega zapisa (zgoscenka) v urejevalniku 
besedil, ki omogoca shranitev besedil v formatu .doc ali .pdf. 

Ob oddaji magistrskega dela mora predloziti dokumente, navedene v Obrazcu MD-6: 
• tri (3) izvode vezanega magistrskega dela, pri cemer je en (1) izvod vezan v trde platnice 

bakrene barve, ostala dva (2) izvoda pasta vezana v spiralo 
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• magistrsko delo na zgoscenki (zgoscenka in ovitek morata vsebovati podatke s prve 
notranje strani magistrskega dela), 

• izjavo mento~ja in studenta o ustreznosti magistrskega dela (MD-2), 
• potrdilo o tehnicnem pregledu magistrskega dela (MN-3), 
• izjavo lektorja (MD-4), 
• izjavo o objavi magistrskega dela v elektronski obliki (MD-5) 
• fotokopijo polo:Znice (potrdilo) o placilu zagovora magistrskega dela, 
• potrdilo 0 poravnani solnini, ki ga dobijo v racunovodstvu sole, 
• potrdilo o poravnanih obveznostih do knji:Znice, 
• izpolnjen vprasalnik o magistrantih, 
• izpolnjen vprasalnik: za delodajalce o pridobljenih kompetencah (za zaposlene). 

Ob oddaji magistrskega dela mora student referatu za studentske zadeve na VI'ogled priloziti 
original ali overjeno fotokopijo veljavnega dokumenta oz. dokumentov, katerega izdajatelj je 
drzava in na osnovi katerega referat za studentske zadeve preveri ime in priimek studenta (pri 
studentkah tudi morebitni dekliski priimek), datum rojstva, kraj in obCina rojstva in naslov bivanja. 

V kolikor je student v casu studija spremenil ime, priimek ali naslov, mora v referat za studentske 
zadeve predloziti original ali overjeno fotokopijo ustreznega dokumenta, iz katerega je mozno 
razbrati spremembo. 

17. clen 
(pravice in dolf.nosti referata) 

Ob sprejemu vezanega magistrskega dela referat za studentske zadeve ponovno ugotavlja 
morebitne tehnicne in oblikovno-tehnicne pomanjkljivosti ali druge formalne pomanjkljivosti ter 
na to opozori studenta in delo v primeru vecjih odstopanj lahko zavme. 

4. Predstavitev in zagovor magistrskega dela 

18. clen 
(javnost predstavitve in zagovora) 

Predstavitev in zagovor magistrskega dela stajavna. 

19. clen 
(razpis predstavitve in zagovora) 

Dekan imenuje komisijo za pregled, zagovor in oceno magistrskega dela (v nadaljevanju: komisija) 
ter predvidi predstavitev in zagovor najkasneje v roku devetdeset (90) dni po oddaji magistrskega 
dela v referat za studentske zadeve. 

Referat za studentske zadeve razpise predstavitev in zagovor magistrskega dela najmanj sedem (7) 
dni pred predstavitvijo in zagovorom ter o tern obvesti studenta in komisijo. Datum objavi tudi na 
spletni strani fakultete. 
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20. clen 
(komisija za zagovor) 

Komisijo sestavljata predsednik in mentor, ki je clan komisije. 

21. clen 
(naloge komisije za zagovor) 

Komisija pred zagovorom pregleda skladnost dela z minimalnimi standardi za njegovo izdelavo, 
dolocenimi s tern pravilnikom in navodili. V primeru ugotovljene skladnosti komisija studentu 
omogoCi predstavitev in zagovor magistrskega dela. 

V primeru, da komisija za zagovor ugotovi odstopanja od minimalnih standardov, o tern pisno 
obvesti studenta najmanj tri (3) dni pred zagovorom in od njega zahteva ustrezne dopolnitve ali 
popravke ter mu zanje doloCi rok najvec sestdeset (60) dni. 

Ce komisija za zagovor po izteku roka iz prejsnjega odstavka ugotovi, da student zahtevanih 
dopolnitev in popravkov ni odpravil, magistrsko delo zavme in ga oceni z negativno oceno. V tern 
primeru lahko student vlozi prosnjo za odobritev nove teme magistrskega dela. 

22. clen 
(predstavitev in zagovor) 

Predstavitev, zagovor in ocena magistrskega dela trajajo najvec petinstirideset ( 45) minut in se 
izvede na naslednj i nacin: 

• Predsednik komisije najprej predstavi studenta. Nato ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji 
za zagovor magistrskega del a in studentu poj asni postopek zagovora. 

• Mentor poda mnenje o magistrskem delu. 
• Student predstavi magistrsko delo kratko in jedmato. Pri tern uporablja avdiovizualne in 

druge pripomocke. 
• Cas predstavitve magistrskega dela je do 30 minut. 
• Prvi postavi studentu vprasanja mentor, sledijo vprasanja preostalih clanov komisije za 

zagovor in drugih prisotnih. 
• Ko student zakljuCi z odgovori na zastavljena vprasanja, komisija za zagovor zapusti 

pros tor. 
• Komisija za zagovor v odsotnosti studenta in drugih navzocih poslusalcev oceni magistrsko 

delo in ustni zagovor. 
• Predsednik komisije v navzocnostijavnosti sporoci studentu uspeh zagovora in pridobljeni 

strokovni naslov. 

7. Ocenjevanje magistrskega dela, njegova predstavitev in zagovor 

23. clen 
(ocena) 

Po opravljeni predstavitvi in zagovoru se komisija posvetuje o uspesnosti zagovora in oceni 
magistrskega dela, pri cemer oceno predlaga najprej mentor, nato pa predsednik komisije. Ceo 
oceni ni dosezeno soglasje, odloCi predsednik komisije. V tern primeru se lahko v zapisnik zapisejo 
morebitna locena mnenja. 
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Ocena se vpise v zapisnik ( obrazec MD-7), ki ga podpiseta clana komisije. Zapisnik vsebuje tudi 
zapis vprasanj, ki so hila studentu zastavljena pri zagovoru. 

Komisija z oceno seznani studenta. 

Na oceno komisije se lahko student pritozi v stiriindvajset (24) urah oziroma prvi naslednji delovni 
dan po seznanitvi dekanu oziroma prodekanu za studijske zadeve, v primeru, da je dekan clan 
komisije. Dekan oziroma prodekan morata s svojo odlocitvijo studenta seznaniti v roku pet (5) 
delovnih dni od vlozitve pritozbe. 

0 morebitni pritozbi studenta na odloCitev dekana oziroma prodekana odloca senat na prvi 
naslednji seji po njeni vlozitvi. OdloCitev senataje dokoncna. 

Pri oceni komisija uposteva: 
• te:lavnost obravnavane teme, 

24. clen 
(kriteriji za oceno in ocena) 

• sirino in poglobljenost teoreticnega dela magistrskega dela, 
• poznavanje domace in dostopne tuje literature, 
• sistematicnost obravnavane vsebine, 
• samostojnost, prodomost, izvimost in ustvarjalnost studenta, 
• kakovost predstavitve, 
• strokovnost odgovorov na zastavljena ustna vprasanja clanov komisije, 
• uporabo strokovne terminologije in jezikovno kulturo. 

Komisija oceni magistrsko delo in zagovor skupno v skladu z veljavno ECTS ocenjevalno lestvico. 

25. clen 
(negativna ocena) 

V primeru negativne ocene predstavitve m zagovora mora student v skladu z doloCili tega 
pravilnika prijaviti novo temo. 

8. Koncne dolocbe 

26. clen 
(arhiviranje magistrskega dela) 

Magistrsko delo je javni dokument. En (1) izvod magistrskega dela v trdi vezavi in drugi na nosilcu 
elektronskega zapisa (zgoscenka) sta deponirana v knjiznici fakultete. 

Elektronska oblika magistrskega dela se lahko po predhodnem soglasju avtorja (obrazec MD-5) 
objavi na spletnih straneh fakultete. 
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27. clen 
(katalogizacija magistrskega de/a) 

Fakulteta poskrbi za katalogizacijo magistrskih del v sistemu COBISS. 

28. clen 
(potrdilo o opravljenem zagovoru magistrskega de/a in diploma) 

Student po uspesnem predstavitvi in zagovoru magistrskega dela najpozneje v petih (5) delovnib 
dneh prejme potrdilo o magistriranju, ki nadomesca diploma za cas do njene podelitve. 

Diplomsko listino se ~\tudentu osebno vroCi na svecani podelitvi. Ce diplomska listina studentu ni 
vrocena na svecani podelitvi, jo lahko student ali njegov pooblascenec prevzame v referatu za 
studentske zadeve ali pa se mu j o poslj e s priporoceno posto na nj egov naslov. 

29. clen 

Ta pravilnikje sprejet, ko ga sprejme senat fakultete. Uporablja se od 30. 09. 2021 dalje. 

Objavi se ga na spletni strani fakultete. 

Stevilka: FPUV-39/2021 
Datum: 30. 09. 2021 
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Dekanica: 
prof. dr. Jasmina Stare 



PRILOGE: 
Priloga 1: MD-1: prijava teme in dispozicije magistrskega dela, 
Priloga 2: MD-2: izjava mentorja o ustreznosti magistrskega dela za predstavitev in zagovor, 
Priloga 3: MD-3: potrdilo o tehnicnem pregledu magistrskega dela 
Priloga 4: MD-4: izjava lektorja o lektoriranju, 
Priloga 5: MD-5: izjava o objavi magistrskega dela v elektronski obliki, 
Priloga 6: MD-6: prijava k predstavitvi in zagovoru magistrskega dela, 
Priloga 7: MD-7: zapisnik o zakljucku studija, 
Priloga 8: MD-8 izjava mentorja o strinjanju s spremembo naslova magistrskega dela. 
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