
Полагање и пријава Завршног Мастер рада 
 
Студент на мастер студијама може да пријави завршни мастер рад само уколико је испунио све 
предиспитне обавезе из главног предмета и стручних предмета предвиђеним студијским програмом и 
ако учествује са својим радовима на завршној школској изложби студената.  
 
Пријава завршног мастер рада није везана за пријаву испита. 
 
Студент је дужан да изради и одбрани завршни мастер рад у току уписане школске године, а најкасније 
до истека наредне школске године. 
 
За полагање завршног мастер испита није потребно студентској служби предати пријаву завршног рада, 
као и штампане примерке. 
 
- кандидат доноси на полагање  попуњен образац за пријаву завршног мастер рада, а ментор потписује 
пре почетка одбране, 
- студент шаље писани део завршног рада на email адресe комисији, а доноси један штампани примерак 
на саму одбрану, 
- студент може да донесе у Класу - просторије Факултета: радове или портфолио са радовима које је 
реализовао током мастер студија. 
 
Садржај писаног дела завршног мастер рада: 
1. Насловна страна 
2. Предмет и циљ рада – (студент треба да објасни теоријска полазишта и резултате 
свог рада на мастер академским студијама) 
3. Референтна литература 
 
Завршни мастер рад мора да буде израђен према задатој форми: 
текст завршног рада треба да садржи најмање две и највише четири стране 
(2000 – 4000 карактера). 
 
Језик којим се пише завршни рад је српски језик, писмо ћирилица или латиница. 
Формат папира А4, фонт Times New Roman или Calibri (12-pt за текст, за наслове и 
поднаслове 14 или 16-pt), 1,5 проред, маргине: лева 3 цм, десна, горња и доња 2,5 цм. 
 
 
Завршни мастер рад се брани пред комисијом од три члана. Комисију чине наставници Факултета од 
којих је један ментор студента. Комисија из својих редова бира председника. 
 
По одбрани завршног мастер рада, комисија саопштава кандидату одлуку, а која гласи „одбранио“ или 
„није одбранио“.  
 
После полагања, наставник – ментор треба да комплетира документацију за сваког студента, а то је: 
- пријава завршног мастер рада 
- писани део завршног мастер рада 
- записник са полагања за одређеног кандидата 
 
Комплетан материјал, наставник треба да достави студентској служби. 
 
Уколико наставник – ментор има више кандидата, препоручује се да се сва комплетирана документација 
донесе студентској служби, по обављеним одбранама завршног рада.  
 


