
UPUTE ZA PROMJENU MENTORA/TEME 
ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA 

1. Ako se mijenja mentor, pristupnik mora obavijestiti dosadašnjeg mentora da odustaje od 
teme i pronaći nastavnika koji želi pristupniku biti novi mentor. 

2. Ako se mijenja tema, (novi) mentor mora dati pristupniku novu temu prema Uputama za 
imenovanje mentora i dodjelu teme. 

3. Procedura (molba) za promjenu mentora i/ili teme 

Student može započeti s procedurom promjene mentora/teme završnog/diplomskog rada tek kada su 
ispunjene stavke 1. i 2. ovih uputa: 

• student je obavijestio dosadašnjeg mentora, 

• student je pronašao nastavnika koji želi studentu biti mentor i dogovorio izmjenu s njim, 

• student je dobio novu temu prema Uputama za imenovanje mentora i dodjelu teme. 

Student pokreće proceduru pritiskom na u glavnom sučelju Maka pritiskom na tab naziva „Promjena 
mentora i/ili teme“: 

 

Nakon toga se otvara sučelje za promjenu mentora i/ili teme završnog ili diplomskog rada: 

Odabrati tab 



 

U navedenom sučelju pristupnik mora: 

• navesti razlog promjene teme i/ili mentora (1) 

• odabrati novog mentora u padajućem izborniku (u slučaju da se mijenja samo tema iz padajućeg 
izbornika odabrati istog mentora) (2) 

Pritiskom na tipku „Pošalji zahtjev“ (3) šalje se obavijest sadašnjem mentoru, studentu, studentskoj službi i 
tajniku Odbora za diplomske i završne ispite. Sadašnji mentor može odbiti zahtjev i vratiti ga na doradu. 

• Ako sadašnji mentor prihvati zahtjev, zahtjev se šalje novom mentoru (ako se mijenja mentor) te 
novi mentor mora unijeti podatke o novoj temi i također potvrditi zahtjev (ili ga odbiti). 

• Ako novi mentor potvrdi zahtjev, taj se zahtjev razmatra na sljedećoj sjednici Odbora za diplomske 
i završne ispite te, ukoliko bude odobren, tajnik Odbora potvrđuje promjenu. Nakon što tajnik 
Odbora potvrdi promjenu šalju se obavijesti mailom pristupniku, novom mentoru, studentskoj 
službi i tajniku Odbora o uspješnom završetku procedure. 

• Ukoliko novi mentor odbije zahtjev (obavijest se Pristupniku šalje mailom), pristupnik mora 
ponovno odabrati (nekog drugog) novog mentora u sučelju za promjenu mentora i/ili teme 
diplomskog ili završnog rada. 
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Mentor se ne može promijeniti (tj. molba za promjenu mentora i/ili teme završnog/diplomskog rada se ne 
može predati putem Maka) u razdoblju od 15. siječnja do 31. ožujka jer se tada dodjeljuju teme studentima 
nove generacije. 


