
 

Smjernice vezane uz vremenski okvir 

prijave, izrade i predaje završnog/diplomskog rada 

na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 
 

 

Studenti 3. godine preddiplomskog studija i 2. godine diplomskog studija prijavljuju temu 

završnog/diplomskog rada nakon upisa predmeta Završni rad/Diplomski rad (6. semestar preddiplomskog 

i 4. semestar diplomskog studija). Prijava, predaja i zaključivanje obrane završnog/diplomskog rada 

obavlja se putem sustava FOI-radovi. Pojmovi koji se koriste u ovom dokumentu, a imaju rodni značaj, bez 

obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

Tablica 1. Rokovi vezani uz prijavu, predaju i obranu završnog/diplomskog rada 

RAZDOBLJE OPIS AKTIVNOSTI I ROKOVI 

LISTOPAD – SIJEČANJ Krajnji rok za konzultiranje mentora u slučaju prijedloga teme od strane 
studenta je 15. siječnja tekuće akademske godine. 
Studenti sudjeluju u pripremi/edukaciji za izradu završnog/diplomskog rada u 
organizaciji Fakulteta.  
Ukoliko student ne odradi pripremu/edukaciju ne može prijaviti temu 
završnog/diplomskog rada. 

POČETAK VELJAČE Teme završnih/diplomskih radova objavljuju se u sustavu FOI-radovi 1. veljače 
tekuće akademske godine.  

VELJAČA-TRAVANJ Tema mora biti prijavljena u sustavu FOI-radovi najkasnije do kraja 6. tjedna 
ljetnog semestra te mora biti prihvaćena od strane mentora u sustavu FOI-
radovi u roku od 20 radnih dana. 

OŽUJAK-LIPANJ Student kontinuirano komunicira s mentorom prema dogovorenoj dinamici. 
Rad se piše prema predlošku za završni rad/diplomski rad koji je dostupan na 
mrežnim stranicama Fakulteta.  

POČETAK SRPNJA Krajnji rok za slanje prve radne verzije rada mentoru je 1. srpnja tekuće 
godine. Prva verzija treba uključivati okvirni sadržaj rada, razradu 2-3 
poglavlja te popis literature.  

KRAJ KOLOVOZA Krajnji rok za slanje finalne radne verzije rada mentoru na čitanje je 1. rujna 
tekuće godine.  

RUJAN Krajnji rok predaje finalne verzije rada (po odobrenju mentora) u sustav FOI-
radovi za studente koji u tekućoj akademskoj godini žele završiti studij je 
sredina rujna. Rokovi se definiraju početkom kalendarske godine te se 
objavljuju na mrežnim stranicama Fakulteta. 

OBRANA Obrana završnog/diplomskog rada za studente koji žele završiti studij u 
tekućoj akademskoj godini mora biti organizirana do 30. rujna tekuće godine. 

LISTOPAD Studenti koji nisu u tekućoj akademskoj godini obranili završni rad moraju se 
do 15. listopada javiti nastavnicima kod kojih su rezervirali temu kako bi ih 
obavijestili o statusu teme. 

 

U Varaždinu, 06.12.2021.      Prodekanica za nastavu i studente 

             Prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić 


