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Seminar - uvod

Splošni napotki / predstavitev

Jezik: slovenščina ali angleščina.

Dolžina predstavitve: 35 minut + 10 minut za diskusijo

35min/(2min na prosojnico) ~ 17 prosojnic

Najprej pripravite elektronsko obliko predstavitve!

Dobili boste občutek, koliko in kaj povedati.

Po posvetovanju z mentorjem in upoštevanjem 
njegovih pripomb pošljite predstavitev nama v presojo.

Seminar - uvod

Navodilo za pripravo predstavitve:

Uporabite velike in debele črke, Arial, Helvetica...

Enotne črke in razpored na vseh straneh.

Strani naj bodo vedno postavljene vodoravno.

Ne preveč informacije na eni strani.

Previdno z barvami in animacijami.

Kratice: čim manj, odsvetujeva uporabo. 

Vse, kar pokažete, morate tudi razložiti!
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Navodilo za predstavitev 1

1. Dobro se pripravite in vsaj enkrat povejte celotno 
predavanje svojim prijateljem, kolegu, mami, bratu.

2. Povejte le tisto, kar je zanimivo in pomembno za 
poslušalce.

3. Na začetku napovejte pomembne teme in zaključke.
4. Vedno uporabljajte vizualno podkrepitev vašega 

govorjenja, vendar največ časa glejte publiko in ne 
platna.

5. Projicirane strani naj bodo enostavne in lahko 
berljive.
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Navodilo za predstavitev 2

6. Predavanje naj bo enostavno. Ne zahajajte v širino, 
ki odvrne poslušalce od glavnega sporočila.

7. Spremljajte odziv poslušalcev in prilagodite 
predstavitev, če je potrebno.

8. Vzpodbujajte vprašanja in se pripravite nanje.
9. Pokažite navdušenje in zavzetost. Tako publika bolj 

zaupa vašim sporočilom in vam! (Če je predavatelj 
zaspan, bo publika še toliko bolj.)

10. Sprostite se.
11. Predstavitev naj traja 35 minut, tako da ostane 

dovolj časa za vprašanja in komentarje.

Seminar - uvod
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Izvedba predstavitve

.

Za tehnično izvedbo predstavitve mora poskrbeti študent 
sam. Po potrebi lahko zaprosi za pomoč računalniški 
center FMF.

Mentorjeva prisotnost na seminarju je zelo zaželjena.
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Seminar - uvod

Pisna verzija seminarja

• Dolžina pisne verzije: 12 strani.

• Oblika: znanstveni članek za širšo fizikalno publiko 
(povzetek, uvod, opis metod, rezultati, zaključek).

• Vsebina: razumljiva vsem fizikom (ne samo iz ožje 
usmeritve!) 

• Uvod: se konča s kratkim povzetkom vsebine posameznih 
poglavij.
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Slovenski seminar

Vejice: slovenščina ima pač svoja pravila, ki niso enaka 
angleškim ali hrvaškim...

Samostalnik kot pridevnik: ‘VZŽ interakcija’  ‘interakcija 
VZŽ’, ‘B mezon’  ‘mezon B’
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Angleški seminar

Nismo vsi zelo vešči angleščine  izdelek dajmo pred oddajo v 
pregled sodelavcu ali znancu (ne nujno fiziku), ki angleški jezik 
obvlada. 

Stil

Vsem, tudi tistim, ki dobro govorite angleško, priporočam branje 
knjige W. Strunk, J.B. White, The Elements of Style, Longman.
Na razpolago v Fizikalni knjižnici.
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Angleški seminar
Izgovarjava

Grške črke: pred predstavitvijo se naučimo pravilne izgovorjave: 
=saj, =faj, =paj, =ksaj, =ita, ... 

Še nekaj standardnih napačnih izgovorjav: 

mass=mas in ne mes

Če nismo prepričani, ali besedo prav izgovarjamo, si lahko 
pomagamo s slovarji na spletu, recimo http://aolsvc.merriam-
webster.aol.com/dictionary/
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Roki

Oddaja prve verzije predstavitve:
2 tedna (=14 dni) pred seminarjem.

Oddaja prve pisne verzije seminarja:
1 teden (=7 dni) pred seminarjem.

Oddaja končne verzije predstavitve: 
1 dan po seminarju.

Oddaja končne verzije pisnega seminarja: 
2 tedna po seminarju.
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Kako naprej:

Če še niste vpisani na spored seminarjev, se čimprej vpišite.

Zaradi omejenega števila terminov spremembe datuma 
predstavitve ne bodo mogoče – razen če zamenjate s 
sošolcem.


