Matrika ocenjevanja se uporablja kot pripomoček pri ocenjevanju dispozicij zaključnih del na
FT UM.
Vsebina/področje
ocenjevanja

Kriteriji ocenjevanja in ocena
≤5

6

7

Tema je
neutemeljena.

Tema je
slabo
utemeljena,
zelo splošna.

Utemeljenost
raziskovalnega
problema

Nejasno in
pomanjkljivo
pojasnjeno,
skorajda
nobene
povezave z
literaturo.

Teoretični okvir

Utemeljitev
primernosti teme
za turizem

Raziskovalna
vprašanja in/ali
hipoteze

Raziskovalna
metodologija

8

9

10

Tema je
utemeljena,
manjkajo
argumenti.

Tema je
dobro
utemeljena.

Tema je zelo
dobro
utemeljena z
nekaj
argumenti.

Tema je
odlično
utemeljena in
dobro
podprta z
argumenti.

Omejen
pregled in
razlaga
literature.

Primerna
pojasnila k
uporabljeni
literaturi,
uporaba
(enega)
teoretičnega oz.
konceptualnega
okvira.

Dobra
pojasnila,
kritično
ovrednotenje
najnovejše
literature,
uporaba
različnih
konceptualnih
okvirov.

Poglobljeno,
kritično
vrednotenje
literature,
uporaba
originalnega
konceptualnega
okvira,
potencialno
vredno objave v
reviji.

Odlično in
originalno,
primerno za
javno objavo
(revija,
konferenca).

Nejasno
opredeljen
okvir, ki nima
povezave z
naslovom.

Slabo
opredeljen
teoretični
okvir.

Povprečno
opredeljen
teoretični okvir
brez uporabe
virov.

Solidno
opredeljen
okvir,
uporabljenih
malo virov.

Dobro
poglobljeno
zapisan,
opredeljen na
nekaterih virih.

Odlično in
jasno izpisan,
opredeljen na
delih
pomembnih
avtorjev.

Nejasno.

Preveč
splošno.

Jasno in
specifično.

Jasno,
specifično in
dovolj dobro
opredeljeno.

Jasno,
specifično, zelo
dobro
opredeljeno.

Jasno,
specifično,
zelo dobro
opredeljeno,
originalno.
Odličen prikaz
razumevanja
metodologije
in zelo dobra
utemeljitev
izbrane
metodologije
za to nalogo.

Nesistematično
in zmedeno,
brez povezave
z literaturo.

Omejena
razlaga
utemeljena
na literaturi.

Primerno
pojasnjena in
utemeljena na
ustrezni
literaturi.

Dobro
pojasnjena,
utemeljena
na najnovejši
literaturi.

Poglobljeno in
kritično
pojasnjevanje
ter vrednotenje
različnih možnih
raziskovalnih
metod.

Dobra uporaba
strokovne
terminologije,
manjka
uporaba
znanstvene
terminologije.

Dobra
uporaba
strokovne
terminologije
in povprečna
uporaba
znanstvene
terminologije.

Vidna je dobra
uporaba
znanstvene in
strokovne
terminologije.

Odlična
uporaba
znanstvene in
strokovne
terminologije,
nivo pisanja
članka.

Znanstvenost/
strokovnost sloga
pisanja

Ne uporablja
znanstvene /
strokovne
terminologije.

Zelo omejeno
uporablja
znanstveno /
strokovno
terminologijo.

Slovnica in
pravopis

Neprimeren
jezik in
nepoznavanje
osnovne
uporabe
knjižnega
jezika.

Slaba
uporaba,
potrebna
lektura.

Povprečna
uporaba,
določene
napake
ostajajo.

Dobra
uporaba
slovnice in
pravopisa.

Zelo dobra
uporaba
slovnice in
pravopisa.

Odlično,
slovnično in
pravopisno
brez večjih
napak.

Neustrezni viri.

Zelo omejen
nabor virov in
literature,
navajanje ni
skladno s
pravili FT UM.

Omejen nabor
virov, pri
navajanju se
pojavljajo
napake.

Zadosten
nabor virov,
pri navajanju
se pojavljajo
napake.

Dober nabor
virov, pri
navajanju
manjše napake.

Odličen nabor
virov,
ustrezno
navajanje leteh.

Ustreznost virov
in njihovega
navajanja
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