
OPREDELITEV MOŽNIH OBLIK DIPLOMSKEGA DELA IN OBVEZNIH PRILOG – program FOTOGRAFIJA 
 
Diplomsko delo na višji strokovni šoli mora izkazovati aplikativnost (neposredno povezavo s prakso oz. uporabnost na 
področju stroke).  
Pravilnik o diplomiranju VSŠ Sežana predvideva štiri možne oblike diplomskega dela: izdelek, projekt, storitev ali teoretično 
zasnovan pisni izdelek. 
Študent mora izbrano obliko navesti ob prijavi teme. 
 
V besedilu diplomskega dela se objavljajo le obdelani, za besedilo neposredno relevantni podatki in ne celi intervjuji, 
članki, raziskave, analize,ankete… Vir takega podatka je obvezno navesti; v kolikor vir ni javno objavljen, mora biti besedilu 
obvezno dodan kot priloga! 
Teoretični del diplomskega dela je obvezno opremiti s prilogami v fizični obliki (samo elektronske priloge ne zadoščajo). 
Diplomsko delo v elektronski obliki se odda na CD-romu v pdf obliki v celoti (v enem dokumentu, ki obsega tudi priloge); 
priloge morajo biti na istem CD-romu shranjene še posebej, vsaka posamezno, v primernem formatu visoke resolucije 
(npr. 300 dpi; v JPEG, TIFF ali PDF zapisu). 
 
IZDELEK 
Diplomsko delo se obravnava kot izdelek, kadar sinteza vseh aktivnosti pripelje do konkretnega fizičnega izdelka. 
Izdelek lahko nastane na lastno pobudo, v sodelovanju z delodajalcem ali po naročilu. 
Obvezne sestavine diplomskega dela: 

1. fizični izdelek 
2. pisni del:  

- besedilo zajema teoretične vsebine s podanimi izhodišči za izvedbo izdelka, analizo in sintezo rezultatov ter 
načrtovalske vsebine s tehničnim poročilom oz. opis vseh faz izvedbe; 

- fizične priloge (skice, načrti, terminski plani, pogodbe, fotografije (obvezno tudi fotodokumentacija 
končnega izdelka), katalog, scenarij, sinopsis snemalna knjiga, portfolio, 3D prikazi ipd.).  

 
PROJEKT 
Diplomsko delo se obravnava kot projekt, kadar sinteza aktivnosti pripelje do zaključene projektne dokumentacije pred 
realizacijo, npr. izvedbeni načrt izdelka, zaključene fotografske oz. oblikovalske rešitve, predlog oblike spletne strani, 
priprava materialov za objavo, ipd. 
Projekt lahko nastane na lastno pobudo, v sodelovanju z delodajalcem ali po naročilu.  
Obvezne sestavine diplomskega dela: 

1. pisni del:  
- besedilo zajema teoretične vsebine, projektna izhodišča, analizo in sintezo rezultatov; 
- fizične priloge (skice, načrti, prototip spletne strani oz. simulacija, tehnične specifikacije za izvedbo, 

terminski plani, pogodbe, fotografije, video, scenarij, sinopsis snemalna knjiga, animacije, 3D prikazi ipd.). 
 
STORITEV 
Diplomsko delo se obravnava kot storitev, kadar jedro diplomskega dela predstavlja naročen poseg ali akcija, npr. ankete, 
analize, raziskave, fotoreportaža, ipd. 
Storitev se izvede le po naročilu. 
Obvezne sestavine diplomskega dela: 

1. pisni del:  
- besedilo zajema teoretične vsebine, izhodišča za izvedbo in opis postopkov in delovnih nalog pri opravljanju 

storitve, analizo in sintezo rezultatov; 
- fizične priloge (pogodbe, terminski plani, ankete, analize, raziskave, intervijuji, fotografije, video, animacije, 

dokumentacija raziskave ipd.). 
  
TEORETIČNO DIPLOMSKO DELO  
Diplomsko delo predstavlja teoretično zasnovan pisni izdelek del, ki temelji na raziskovalnem delu in analitičnem 
pristopu.  
Teoretično diplomsko delo se odobri le izjemoma, če študent kljub tovrstni obliki v dispoziciji izkaže aplikativnost. 
Lahko nastane na lastno pobudo, v sodelovanju z delodajalcem ali po naročilu. 
Obvezne sestavine diplomskega dela: 

1. pisni del:  
- besedilo zajema teoretične vsebine, analizo in sintezo rezultatov; 
- fizične priloge (neobjavljeni viri, fotografije ali dokumentacija, na kateri slonijo trditve in hipoteze, ipd). 


