
Protokol izbire projektov na Mehatroniki: 

 

1/ 

Sprejem sklepov na SM za razpis »Projekt II« v drugem letniku prve bolonjske 
stopnje Mehatronika VS, »Projekt 2/3« v tretjem letniku prve bolonjske stopnje 
Mehatronika UN in »Projekt« v drugem letniku druge bolonjske stopnje Mehatronika 
MAG.  

 

Pozove se izvajalca 1 (FERI) in izvajalca 2 (FS) , da pripravita razpored dela pri 
predmetu Projekt I na programu Mehatronika VS in Projekt 1 na programu 
Mehatronika UN. 
 

Rok: konec avgusta 

Koordinator SM 

 

 

2/ 

Posredovanje razpisa vsem učiteljem na programu Mehatronika UN. 

Posredovanje razpisa vsem učiteljem in študentom na programu Mehatronika VS. 

Posredovanje razpisa vsem učiteljem in študentom na programu Mehatronika MAG. 

 

V razpisu se navedejo obvezni elementi, ki jih mora vsebovati študentska vloga za 
odobritev samostojne projektne teme (samo za Mehatronika VS in Mehatronika 
MAG): 

 

Mehatronika MAG: 

- prošnja za odobritev samostojne projektne teme, 
- izpolnjen obrazec za projektno temo (Priloga 1). Navesti je potrebno ime 

podjetja, delovnega mentorja v podjetju, žig podjetja in v drobnem tisku 
navesti odgovornost podjetja (stroški, varnost, realizacija projekta). 

- izpolnjen obrazec za prijavo teme magistrske naloge z delovnim naslovom in 
s podpisi obeh mentorjev (FS in FERI); (Priloga 2). 

- Dispozicija Projekta (Magistrskega dela) z izpostavljenim raziskovalnim 
problemom in podpisom mentorja (Priloga 3). 
 

Opozorilo: Projekti na Mehatroniki MAG se izvajajo v laboratoriju ene od fakultet 
pod strokovnim vodenjem mentorja. 

 

Mehatronika VS: 

- prošnja za odobritev samostojne projektne teme 
- izpolnjen obrazec za projektno temo (Priloga 1). Navesti je potrebno ime 

podjetja, delovnega mentorja v podjetju, žig podjetja in v drobnem tisku 
navesti odgovornost podjetja (stroški, varnost, realizacija projekta). 

- izpolnjen obrazec za prijavo teme diplomske naloge z delovnim naslovom in 
s podpisi obeh mentorjev (FS in FERI); (Priloga 2), 



- Dispozicija Projekta (diplomskega dela) z izpostavljenim inženirskim 
problemom in podpisom mentorja (Priloga 3), 

 

Rok: 1. september 

Koordinator SM 

 

Opozorilo: Študentska vloga s prošnjo za odobritev samostojne projektne teme se 
posreduje v elektronski obliki koordinatorju Š.P. Mehatronike do datuma, ki je 
podan v razpisu (20. september). 

 

 

3/ 

- Pregled prispelih predlogov projektnih tem. Projektne teme morajo biti popolne 
in dostavljene na ustreznem obrazcu. Nepopolne predloge se izloči. 

 

- Pregled študentskih vlog s prošnjami za odobritev samostojnih projektnih tem 
(Mehatronika VS, Mehatronika MAG). Nepopolne vloge za samostojne projektne 
teme se zavrne.  

 

- Število predlaganih projektnih tem posameznega mentorja na posameznem 
predmetu Projekt se omeji na maksimalno dva. 

- Preveri se zahtevnostni nivo prispelih projektnih tem. 
- Preveri se ustreznost mentorjev. (nosilstvo na Š.P., kjer se izvaja projekt) 
 

Rok: 20. september 

Koordinator SM in namestnik koordinatorja SM. 

 

 

4/ 

Klic seje SM in potrditev predlogov tem, ki se bodo predstavile študentom. 

Rok: zadnji teden septembra 

Koordinator SM. 

 

 

5/ 

Predstavitve projektnih tem študentom (Projekt 2/3, Projekt ) 
 

Rok: prvi teden oktobra 

Koordinator SM 

 

 

6/ 

Pridobitev soglasja mentorja za prerazporeditev neizbranih tem (Projekt 2/3) na 
Projekt II. 



 

Predstavitve projektnih tem študentom (Projekt II) 
 

Rok: tretji teden oktobra 

Koordinator SM 

 

 

7/ 

Sklic seje SM in potrditev izbora projektov za izvajanje v tekočem študijskem letu v 
okviru predmetov Projekt I, Projekt II, Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3 in Projekt. 
 

Rok: četrti teden oktobra 

Koordinator SM 

 

 

8/ 

Izračun obremenitev, objava na študentskih urnikih 
 

Rok: četrti teden oktobra 

Koordinator SM, namestnik koordinatorja SM. 

 


