
Prijava diplomskog rada na Odsjeku za psihologiju FHS 

 Obrazac 1 Prijava teme diplomskog rada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 2 Obrazac s opisom metodoloških i etičkih aspekata istraživanja diplomskog rada 

 

 

 

Odaberite mentora koji će biti 

predložen Vijeću Odsjeka 

Odredite naslov i temu u 

dogovoru s mentorom 

Obrazac 1 pronađite na Intranet 

stranicama HS 

Obrazac 1 predajte s potpisom 

mentora u referadu 

Pošaljite ga e-poštom na 
diplomskirad.psihologija@hrstud.hr 

u doc. formatu Word 

dokumenta (ne skeniranog) 

Obrazac predajte do roka 

navedenog u uputama za 

akademsku godinu u kojoj ste 

stekli to pravo (najkasnije do 

početka ljetnog semestra) 

Obrascu 1 

 

 

 

Napomena: Ovo nije nužno 

posljednja verzija Obrasca 1, 

odnosno teme diplomskoga 

rada koju prijavljujete. Bude li 

promjena u Obrascu 1, predat 

ćete ga ponovno – u slučaju 

promjene teme, na sjednicu 

Vijeća Odsjeka za psihologiju; 

u slučaju manje promjene 

unutar teme, članovima 

povjerenstva za ocjenu 

diplomskoga rada i pročelniku 

odsjeka, te zatražiti od njih 

pisano odobrenje promjene. 

Pri predaji diplomskoga rada 

u referadu, ukoliko je došlo 

do promjene naslova,  

zajedno s radom predajete i 

novi Obrazac 1.   

 

 

Potpisani Obrazac 1 

predajte u studentsku 

referadu 

 

 

Izrada Obrasca 2 i njegovo 

slanje na adresu 

odsjek.psihologije@hrstud.hr 

prije nego što započnete s 

istraživanjem 

Potpis mentora 

Mentor u dogovoru s vama 

predlaže povjerenstvo 

 Nakon dobivanja suglasnosti 

članova povjerenstva, 

navodite njihova imena u 

Obrascu 2  

Provjerite potrebu za Etičkim 

povjerenstvom s mentorom 

 

 

 

Ožujak  u tekućoj 

akademskoj godini  

Vijeće Odsjeka za 

psihologiju imenuje 

mentore 

Potpisano i skenirano 

pošaljite na     

odsjek.psihologije@hrstud

.hr 

 

*Nepotpune prijave studenata, 

prijave bez mentorovog potpisa i 

datuma prijave neće biti prihvaćene 

 

Vijeće Odsjeka za psihologiju na sljedećoj sjednici razmotrit će 

metodološke i etičke aspekte istraživanja diplomskoga rada, 

kao i sastav povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada 

te eventualno sugerirati izmjene. Po potrebi će u dodatno 

razmatranje biti uključeni i članovi Etičkoga povjerenstva 

Odsjeka za psihologiju. Nakon prihvaćanja obrasca 2, student 

može započeti s istraživanjem.   

Na mrežnim stranicama Odsjeka za psihologiju do sljedećeg 

Vijeća Odsjeka bit će upisano u tablicu vaše ime s datumom 

http://www.hrstud.unizg.hr/psihologija./ *Ako niste upisani 

provjerite na diplomskirad.psihologija©hrstud.hr 

  

Student 

Možete provjeriti je li 
Obrazac 2 predan na 
sjednicu Vijeća Odsjeka s 
predstavnikom studenata 
koji će ga dobiti u 
materijalima za Vijeće 
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