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VIŠJA BALETNA ŠOLA 
 
 

 
PRIJAVA K DIPLOMSKEMU IZPITU 

 
 

PODATKI O ŠTUDENTU/-TKI 

 

Ime in priimek  

Vpisna številka  

Študijsko leto, program  

 
 
Naslov diplomskega dela je bil potrjen na študijski komisiji dne ___________________________. 
 
 
 

1. Izjava avtorja/-ice o avtorstvu: 
 

S svojim podpisom potrjujem, da sem diplomsko delo izdelal/-a samostojno in po virih, ki so 
navedeni v diplomskem delu ter v skladu z Navodili za izdelavo diplomskega dela, ki jih je izdala 
Višja baletna šola. Diplomsko delo sem izdelal/-a v skladu z oddano in potrjeno dispozicijo.  
 
Datum: __________                           Podpis avtorja/-ice: ______________________________ 

 
 
 

2. Izjava mentorja/-ice: 
 
S svojim podpisom potrjujem, da je diplomsko delo, katerega mentor/-ica sem izdelano skladno z: 

- Navodili za izdelavo diplomskega dela, ki jih je izdala Višja baletna šola, 
- dispozicijo, potrjeno na študijski komisiji.  

Študent/-ka se lahko prijavi z zagovoru diplomskega izpita. 
 

Datum: __________                           Podpis mentorja/-ice: _____________________________ 
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3. Prijava k diplomskemu izpitu 
 
Prijavljam se k diplomskemu izpitu in s svojim podpisom potrjujem, da: 

- imam opravljene vse študijske obveznosti v skladu z izobraževalnim programom Balet, 
- sem diplomsko delo izdelal/-a samostojno in po virih, ki so navedeni v diplomskem delu ter 

v skladu z Navodili za izdelavo diplomskega dela, ki jih je izdala Višja baletna šola, 
- diplomsko delo sem izdelal/-a v skladu z oddano in potrjeno dispozicijo.  

 
 

Datum: __________                           Podpis študenta/-tke: _____________________________ 

 
z Navodili za izdelavo diplomskega dela, ki jih je izdala Višja baletna šola. Diplomsko delo sem 
izdelal/-a v skladu z oddano in potrjeno dispozicijo.  
 

Prijavi k diplomskemu izpitu prilagam sledeče priloge:  

Štirje izvodi vezanega diplomskega dela  

Diplomsko delo v pdf obliki na zgoščenki  

Indeks  

Potrdilo mentorja o ustreznosti diplomskega dela (Obr-D4)  

 

 

 

IZPOLNI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE 
 

 

Datum prejema prijave: __________    
 
Podpis referenta/-tke: _____________________________ 
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