UPUTA ZA PROVEDBU PREDMETA SEMINAR
(1) U predmetu Seminar studenti individualno pripremaju i prezentiraju aktualne
teme iz struke i znanosti, to jest dijelove gradiva ili programa predmeta studijskog
programa. Teme seminarskih radova utvrđuju nastavnici i suradnici koji su
uključeni u studijski program, a mogu ih predložiti i studenti.
(2) Pri upisu predmeta Seminar, a najkasnije dva tjedna prije početka semestra,
studentu se određuje voditelj seminara. Voditelj seminara može biti osoba u
znanstveno-nastavnom zvanju koja sudjeluje u realizaciji studijskog programa.
Popis voditelja za svaku akademsku godinu određuje Stručno vijeće Odjela. Svi
voditelji seminara vode približno jednak broj studenata, o čemu se vodi posebna
evidencija na razini Odjela.
(3) Voditelj jednoga od seminara može biti mentor/komentor studenta kod kojeg
će student raditi diplomski rad. Ako mentor/komentor ne odredi drugačije, student
ne može odabrati više od jednoga seminara kod svojega mentora/komentora.
(4) U prvom tjednu semestra u kojemu je upisan predmet Seminar, voditelj
zadaje studentu seminarski rad u pisanome ili elektroničkom obliku, te mu daje
naputke za izradbu. Student je dužan, u dogovoru s voditeljem, kontinuirano
raditi i po završetku svojega rada može ga prezentirati ako je to odobrio voditelj
na temelju uvida u pisani dio seminarskoga rada.
(5) Pisani dio seminarskoga rada izrađuje se na hrvatskomu jeziku, uz priložen
sažetak na hrvatskomu i na jednome od svjetski priznatih jezika (najčešće
engleskomu),
od
200
do
300
riječi
pisanoga
teksta,
pri čemu je očekivan opseg rada od 20 do 30 stranica, sukladno uobičajenim
izdavačkim standardima stručnih i znanstvenih publikacija iz područja kojemu
rad pripada, a prema mentorovoj preporuci. Pisani dio seminarskog rada predaje
se voditelju samo u elektroničkom obliku (CD) zajedno s pratećim programskim
kodom i ostalim sadržajima.
(6) Seminarski radovi prezentiraju se voditelju najranije tijekom posljednja dva
tjedna nastave u semestru, a najkasnije do kraja redovitih ispitnih rokova za
tekuću akademsku godinu. Nastavnik ocjenjuje predani seminarski rad u roku od
najviše tjedan dana, uzimajući u obzir sadržaj i kakvoću pisanoga dijela,
programskoga koda i sadržaja, kao i prezentacije. Zbog negativno ocijenjenoga
seminarskog rada student je dužan ponovno upisati Seminar i ponoviti postupak
s novom temom u sljedećoj akademskoj godini.

