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Kandidat/-ka:   Datum:  

Naslov zaključnega dela:     

     

     

 

Kriteriji za ocenjevanje zaključnih del (ZD) 
 

Kriteriji V celoti izpolnjeni T Delno izpolnjeni T Niso izpolnjeni T Točka 

Uporabnost ZD je v celoti prenosljivo v prakso.  2 ZD je deloma prenosljivo v prakso.  1 ZD ni prenosljivo v prakso.  0  

Kompleksnost* ZD je po vsebini zelo kompleksno. 2 ZD je po vsebini kompleksno. 1 ZD je po vsebini enostavnejše. 0  

Aktualnost ZD temelji na aktualnem problemu. 2 ZD delno temelji na aktualnem problemu.  1 ZD ne temelji na aktualnem problemu . 0  

Edinstvenost in 
izvirnost 

Uporabljena je novejša znanstvena 
domača in tuja literatura, podane so 
nadaljnje možnosti za raziskovanje. 

2 
Delno je uporabljena novejša znanstvena 
domača in tuja literatura ter delno podaja 
nadaljnjo možnost za raziskovanje. 

1 
Ni uporabljena novejša znanstvena 
domača in tuja literatura, ni podana 
nadaljnja možnost za raziskovanje. 

0  

Sodelovanje z 
mentorjem 
/somentorjem  

Kandidat je v celoti upošteval navodila 
mentorja in/ali somentorja. Pri delu je 
bil samostojen in samoiniciativen. 

2 

Kandidat je delno upošteval navodil 
mentorja in/ali somentorja. Pri delu je 
potreboval pomoč in podporo mentorja 
in/ali somentorja. 

1 

Kandidat ni upošteval navodil mentorja 
in/ali somentorja. Pri delu ni bil 
samostojen, potreboval je veliko 
pomoči mentorja in/ali somentorja. 

0  

Predstavitev ZD 
in odgovarjanje 
na vprašanje 

Kandidat je ZD predstavil suvereno, 
razumljivo, v določenem času. 
Pravilno in suvereno je odgovoril na 
postavljena vprašanja. 

2 

Kandidat je predstavil ZD na enostaven, 
nezahteven način, v določenem času. 
Odgovori na postavljena vprašanja so 
deloma ustrezni. 

1 

Kandidat  je predstavil ZD na 
nerazumljiv način brez upoštevanja 
določenega časa. Odgovori na vprašanja 
so neustrezni in/ali nepravilni. 

0  

Skupno število točk:  

Merila za oceno zaključnega dela 
Kandidat lahko doseže skupno največ 12 točk:  
11-12 točk - odlično 10 
9-10 točk - prav dobro 9 
8 točk - prav dobro 8 
7 točk - dobro 7 
6 točk - zadostno 6 
5 točk - negativno 1-5 

 

*Kompleksnost (kompleksen)  - celovitost, zapletenost, vsestranost, raznovrsten, zahteva strokovno reševanje (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 


