Nasveti za pripravo ustnih predstavitev

V pomoč študentom pri pripravi ustnih predstavitev zaključnih in magistrskih nalog so spodaj
podani splošni nasvet. Cilj je izboljšati kvaliteto predstavitev in tako omogočiti lažje podajanje
bistvenih ugotovitev vaših del.


Za pripravo predstavitve uporabite uradno predlogo FS, ki jo najdete tukaj.



Predstavitev zaključnih nalog traja 10 min, to je maksimalno 12 prosojnic.



Predstavitev magistrskih nalog traja 15 min, to je maksimalno 16 prosojnic.



Preden začnete z izdelavo predstavitve se vprašajte, kaj je bistvo vašega dela in kako
boste to predstavili na enostaven način. V pomoč si lahko narišete miselni vzorec.



Izogibajte se preobširni teoriji (npr. nizanju zapletenih enačb), raje se osredotočite na
vaš prispevek k delu (meritve, simulacije, dobljeni rezultati).



Na prvi prosojnici podajte naslov vašega dela, vaše ime, mentorja/e ter datum.
Smiselno je tudi, da dodate kakšno sliko, ki pokaže bistvo vašega dela.



Po prvi prosojnici ponavadi sledi predstavitev problema in vaša ideja k reševanju.



Nato se predstavi teorija, meritve, simulacije in dobljeni rezultati (ne nujno v tem
vrstnem redu).



Na koncu predstavite zaključke, kjer še enkrat na kratko povzamete vaše delo in
podate ključne ugotovitve.



Držite se načela, da je na vsaki prosojnici vsaj ena slika, prav tako naj bo besedilo
kratko in v obliki alinej. Gre za govorno-vizuelni nastop !



Uporabite animacije, da postopno podajate novo snov in tako omogočate poslušalcu,
da sledi rdeči niti.



Velikost fonta pisave naj bo minimalno 18. To velja tudi za pisavo na slikah in
številke na oseh grafov. Slike tudi opremite z virom !



Vsaka prosojnica naj bo oštevilčena tako, da bo razvidna številka trenutne prosojnice
in število vseh prosojnic (primer 5/16).



Govor vsaj nekajkrat povadite, da bo predstavitev potekala gladko in brez zapletov.
Smiselno je tudi, da merite čas vaše predstavitve.



Preverite tudi, da delujejo vse animacije, ki jih imate v predstavitvi. Včasih se
datoteke izgubijo med prenosom.

