ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ РАДУ НА ОСНОВНИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА РУДАРСКОГ ОДСЕКА
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се поступак пријаве, начин израде, одбране и
оцењивања Завршног рада и Завршног испита на основним академским
студијама Рударског одсека Рударско-геолошког факултета Универзитета у
Београду.

Члан 2.
Основне академске студије на Рударском одсеку Рударско-геолошког
факултета завршавају се полагањем свих испита, испуњавањем свих
студентских обвеза прописаних Студијским програмима, израдом Завршног
рада и јавном одбраном Завршног рада, чиме студенти остварују најмање 240
ЕСПБ бодова.

II ЗАВРШНИ РАД
Члан 3.
Завршни рад је самостална стручна обрада утврђене теме.
Израдом Завршног рада студент треба да покаже способност примене
теоријског и практичног знања и вештина, као и самосталног коришћења
стручном

и

научном

литературом,

у

циљу

решавања

постављеног

инжењерског задатка, а који je примерен степену стручности основних
академских студија.
Завршни рад не мора имати карактер оригиналног рада, али мора бити
самостално израђен од стране студента.
Студенти који уписују осми семестар, уз остале предмете осмог семестра
уписују и Завршни рад на начин предвиђен Студијским програмом.

Поступак пријаве теме
Члан 4.
Ментор за израду Завршног рада на основним академским студијама на
Рударском одсеку је по правилу наставник Рударско-геолошког факултета у
научно-наставном звању који је учествовао у извођењу наставе на
одговарајућем Студијском програму.
Наставници који изводе наставу на одговарајућем Студијском програму,
достављају Већу Студијског програма на обрасцу (прилог 1) предлог тема
Завршних радова из предмета које предају на том Студијском програму, као и
предлог чланова Комисије за одбрану Завршног рада.
Тему Завршног рада изузетно може да предложи и студент, уз претходне
консултације са наставником код кога жели да ради свој завршни рад, а из
предмета који је слушао на Студијском програму.
При дефинисању теме (наслова Завршног рада) водити рачуна да исти буде
јасан, да се при томе не употреби више од 12 речи, односно 100 словних
места, као и да се не користе заграде и скраћенице.

Крајњи рок за предлагање тема Завршних радова је 1. октобар. Листа ментора,
списак тема Завршних радова и чланови Комисије за одбрну Завршног рада
усвајају се на октобарској седници Већа Студијског програма.
У циљу равномернијег оптерећења настваника Завршним радовима, број
Завршних радова по наставнику одређује се као количник броја уписаних
студената на IV годину одговарајућег Студијског програма и броја настaвника
ангажованих на том Студијском програму, заокружен на већи број. При томе,
ни један наставник не може да буде ментор на више од укупно шест Завршних
радова у току једне академске године, ни на више од једне теме коју су
студенти евентуално сами предложили.
Усвојена листа Mентора, списак тема Завршних радова и чланови Комисије за
одбрану Завршног рада, прослеђују се Студентској служби Рударског одсека и
објављује се на огласној табли и wеb страници Факултета, односно Одсека до
1. новембра.

Члан 5.
Након објављивања листе Ментора, списка Завршних радова и чланова
Комисије за одбрану Завршног рада студент бира Ментора, опредељује се за
једну од предложених тема Завршног рада и контактира Ментора.
У контакту са Ментором студент проверава да ли је Ментор слободан и да ли
је слободна тема Завршног рада за коју се определио. Ако је Ментор слободан
а тема за коју се студент определио већ заузета, студент може у договору са
Ментором да узме неку другу тему која је слободна или може да се определи
за другог Ментора. Ако Ментор није слободан, студент мора да узме неку
слободну тему код другог Ментора.

Након договора са Ментором студент се дефинитивно опредељује за тему
Завршног рада. Студент из Студентске службе Рударског одсека преузима
образац пријаве Завршног рада (прилог 2) који Ментор потписује и враћа
Студентској служби.
На огласној табли и wеb страници Факултета, односно Одсека објављује се
коначни списак студената и тема Завршних радова по Студијским програмима
(прилог 3).
Крајњи рок за објављивање коначног списка је 15.јануар.

Израда Завршног рада
Члан 6.
Завршни рад студент израђује самостално у складу са утврђеним садржајем,
по сугестијама Ментора и у складу са упутством за техничку обраду Завршног
рада.
Дужност Ментора у току израде Завршног рада је да студенту пружи
неопходну помоћ у виду сталних консултација - упућивање на литературне
изворе и методологију која ће се примењивати, давање упутстава за решавање
задатка, преглед делимичних резултата рада и евентуалну корекцију издатог
задатка.
При лабораторијском раду помоћ се може затражити од лабораната, стручних
сарадника и асистената када су у питању организациони и проблеми везани за
набавку и узимање потрошног материјала, коришћење делова опреме и
слично.

Обраћање за помоћ осталим наставницима, по правилу, може се обавити само
преко Ментора.

Члан 7.
Завршни рад се задаје, пише и брани на српском језику (екавица и ијекавица).

Техничка обрада Завршног рада
Члан 8.
Завршни рад куца се у програму Words for Windows.
Формат папира: А4 (21 x 29,7 cm) бели 80 g
Маргине: 3 cm (лево) x 2,5 cm x 2,5 cm x 2,5 cm
Фонт: Times New Roman (по правилу)
Писмо: ћирилица / латиница
Величина фонта: 13 pt (наслови и поднаслови 16 pt - Bold)
Проред (Размак између редова): 1,5
Одвајање пасуса: увлачење првог реда 1,27 cm
Поравнање: обострано
Штампа: црно-бела, може у боји али није обавезно
Коричење: тврде корице
У раду који се пише ћирилицом, појмови, ознаке и скраћенице који се пишу
само латиницом не могу се преводити на ћирилицу. Имена страних
произвођача опреме, фирми, истраживача и сл. могу се писати фонетски (нпр.
Алис Чалмерс, Џој, Њутн) или етимолошки (нпр. Allis Chalmers, Јоy, Newton),
али није дозвољено у једном раду њихово мешање.

Стилски, рад се пише безлично (нпр. "Изведена испитивања ...") или лично, у
првом лицу множине (нпр. "Испитивања која смо извели ..."), али није
дозвољено њихово мешање.
Завршни рад треба писати јасно и сажето, граматички исправно. Треба
избегавати дуге и непотребне реченице, опште познате чињенице и сл.. При
писању Завршног рада, студент је дужан дa доследно користи стручну
терминологију која се користи на предавањима и стручној литератури.
Наслови и поднаслови пишу се од почетка реда и нумеришу се арапским
бројевима. Наслови се пишу великим словима, а поднаслови малим словима.
Употреба међународног система јединица (SI) је обавезна. Ознаке мерних
јединица увек се пишу латиницом, иза нумеричких вредности, остављајући
размак између нумеричке вредности и ознаке мерне јединице. У нови ред се
не сме пренети само ознака мерне јединице.
Графички прилози и табeлe саставни су део текста, прилагођени су величини
стране и постављају се у текст на места где логички припадају или због својих
димензија могу бити уврштени у прилоге на крају Завршног рада. Графички
прилози и табeлe нумеришу се према месту појављивања у тексту (број
поглавља, број слике или табеле у оквиру поглавља), а осим броја треба да
садрже и назив исписан курзивом (пример: Слика 1.1 – Међусобни однос
праваца за оријентацију).
Називи графичких прилога стављају се испод слике, центрирано у односу на
маргине. Називи табела стављају се изнад одговарајуће табеле с почетком који
одговара левој ивици табеле.
Сваки графички приказ и табела морају се најавити у тексту рада. Графичке
приказе и табеле, по правилу, не треба давати у уводу и закључку рада.

Коришћене формуле и једначине нумеришу се уз десну маргину рада у
загради, и то редним бројем поглавља и редним бројем једначине у оквиру
поглавља. Значење свих симбола даје се одмах након једначине у којој се први
пут појављују.
У Завршном раду могу се користити "header" и "footer". Текст који се уноси
треба да буде што краћи, по правилу да стане у један ред. Користи се исти
фонт као у основном тексту, а величина је 9 pt.
Странице се нумеришу арапским бројевима у доњем десном углу.

Структура Завршног рада
Члан 9.
Завршни рад се састоји од:
-

корица,

-

празног листа,

-

друге или унутрашње насловне стране (прилог 5),

-

резимеа рада са кључним речима,

-

садржаја,

-

увода,

-

обраде теме (општи и специјални део рада),

-

закључка,

-

списка литературе и других извора података који су коришћени при
изради Завршног рада и

-

прилога (ако постоје).

Завршни рад не треба да има мање од 30 ни више од 100 страна (оптимално 40
- 60 страна). Општи део не треба да пређе 1/3 укупног обима рада (до 20
страна), док специјални део треба да обухвати најмање 2/3 укупног обима.
Резиме рада и кључне речи
У резимеу се врло кратко (до 400 речи) наводе главне чињенице везане за
садржај и задатак рада, примењене методе решавања постављеног проблема у
раду и његове најважније резултате. Резиме се пише на језику на којем је
писан и Завршни рад.
Испод текста резимеа наводи се до пет кључних речи. Кључне речи се пишу
курзивом (italic).
Странице са резимеом рада се не нумеришу.
Садржај
Садржај је обавезан део сваког стручног рада. Садржај представља
систематизован преглед структуре рада који пружа основну информацију о
деловима рада и месту на коме се они у раду налазе.
Страница или странице са садржајем се не нумеришу.
Увод
Текст Завршног рада почиње уводом који има за циљ да код читаоца побуди
интересовање и да га укратко упозна са тематиком која се у раду обрађује,
упозна са проблемом и предметом Завршног рада, сврхом и циљевима, као и
структуром Завршног рада. У уводу се не износе закључци. Увод треба да
буде кратак, једна до две странице текста. Прва страница увода уједно је и
прва страница Завршног рада која се нумерише.

Увод се налази на почетку рада, али се по правилу пише последњи, када су
остали делови Завршног рада већ написани.
Обрада теме
Обрада теме Завршног рада састоји се из две целине:
-

општег дела, који приказује познате, теоријске аспекте теме Завршног
рада обрађене и приказане у литаратури,

-

специјалног дела, у коме су приказани место и начин на који се тема
Завршног рада реализовала, остварени резултати добијени мерењима
или експериментима, као и анализа и дискусија резултата.

Целокупну проблематику теме Завршног рада приказану у ове две целине
потребно је поделити, разрадити и приказати у више међусобно повезаних
поглавља и потпоглавља.
Закључак
Закључак је завршни део сваког стручног и научног рада. У закључку се
кратко, јасно, прецизно и логичним редоследом износе резултати и сазнања до
којих се дошло у обради теме завршног рада. Закључак садржи одговоре на
питања постављена у уводу. У закључку се понављају најважније
констатације и ставови из главног дела рада, водећи рачуна да се не користе
исте формулације и исте реченице.
Закључак, по правилу, не треба да садржи литературне наводе или цитате и не
треба да буде дужи од једне до две странице.
На крају закључка са леве стране наводе се место и датум завршетка рада, а са
десне стране студент својеручно потписује рад.
Литература

Детаљи свих цитираних докумената наводе се на крају рада, у делу под
насловом „Литература“. У ову листу се не укључује ниједан извор који у раду
није парафразиран, цитиран или у односу на који се није дискутовало у раду.
За прављење листе коришћене литературе треба користити Харвардски метод
(навођење презимена аутора са годином објављивања извора у тексту рада и
креирање листе коришћене литературе абацедно, према презимену првог
аутора рада). Коришћене литературне изворе треба нумерисати.
Пример навођења коришћене књиге:
ПАТАРИЋ, М., 1990. Рударска мерења I део, Рударско-геолошки факултет,
Београд, стр.461.
BORSHCH-KOMPONIETS, V., NAVITNY, A., KNYSH, G., 1989. Mine
Surveying, Mir publishers, Moscow, str.367.
Пример навођења коришћеног рада из часописа:
Митић, С., Поповић, Н., Токалић, Р., 2005. Димензионисање и израда јамског
магацина експлозивних средстава, Подземни радови, 14, стр. 41-48.
Пример навођења рада представљеног у зборнику радова са конгреса или
другог научног или стручног скупа:
ПОТОЧНИК, Д., ВУЛИЋ, М., 2008. Мониторинг и прогнозирање деградације
површине терена, Зборник радова II међународног симпозијума Енергетско
рударство, Тара, 15.-18.09.2008., Рударско-геолошки факултет Универзитета
у Београду, Београд, стр. 122-129.
Примери навођења извора са wеb страница:
History

of

Surveying

and

Measurement.

URL:

http://www.fig.net/hsm/

(11.11.2009.)
Pu, S., Vosselman, G., 2007., Extracting Windows from Terrestrial Laser Scanning,
URL: http://www.itc.nl/personal/vosselman/papers/pu2007.espoo.pdf (18.03.2008.)

Прилози
Прилози у раду могу бити резултати мерења, шеме, слике и слично, што није
било значајно за представљање у тексту рада, а може бити од користи за
његово потпуније разумевање.

Преглед и предаја Завршног рада
Члан 10.
Студент, у договору са Ментором, може Завршни рад парцијално да пише и
давати Ментору на читање у деловима при чему у тој фази рад не треба
штампати већ се може предати и у електронском облику.
Студент када је комплетно завршио са израдом Завршног рада у складу са
инструкцијама Ментора и техничке припреме и структуре Зваршног рада,
одштампани рад предаје Ментору на преглед.
Ментор у року од 7 дана мора да прегледа Зaвршни рад и врати студенту на
евентуалне исправке и дораде.
Све примедбе Ментор је дужан јасно да назначи на самом раду или посебном
папиру и да студенту, у разговору, образложи сваку примедбу.

Члан 11.
Након евентуалних исправки и дораде Завршног рада у складу са Менторовим
примедбама и сугестијама, студент рад враћа Ментору који га поново
прегледа и оцењује. Позитивно оцењену радну верзију Завршног рада од

стране Ментора студент доставља на преглед осталим члановима Комисије за
одбрану Завршног рада.
Сваки од осталих чланова Комисије за одбрану Завршног рада у року од 3
дана морају детаљно да прегледају рад и доставе своје евентуалне примедбе и
сугестије.

Члан 12.
Ако је оцена чланова Комисије да рад задовољава студенту се, на самом раду
или посебном папиру, саопштавају примедбе и сугестије које треба да
отклони у завршној припреми рада.
Студент упознаје Ментора са примедбама и сугестијама чланова Комисије за
одбрану Завршног рада и заједно са Ментором поправља рад, за оне примедбе
и сугестије с којима се Ментор сагласио.
Након тога студент може да штампа и коричи рад у одговарајућем броју
примерака.
Ако је оцена чланова Комисије негативна студенту се саопштавају разлози
одбијања након чега он у сарадњи са Ментором врши допуне и измене
програма и приступа додатним радовима.
Након допуна и измена Завршни рад се поново доставља члановима Комисије
за одбрану Завршног рада на оцену. Поступак се понавља све док чланови
Комисије позитивно не оцене рад.

Члан 13.

Студент је дужан да Завршни рад одштампа и укоричи у читири примерка које
ће доставити сваком члану Комисије за одбрану завршног рада и библиотеци
Студијског програма. Такође, један примерак електронске верзије Завршног
рада у pdf формату Студент доставља Ментору.

Пријава одбране Завршног рада
Члан 14.
Завршни рад, као и сваки други испит на Основним академским студијама
пријављује се на начин и у роковима који су предвиђени Статутом Рударскогеолошког факултета.
Јавна одбрана Завршног рада може се одржати само у терминима редовних
испитних рокова предвиђених за ту школску годину.

Члан 15.
У договору са Ментором и осталим члановима Комисије за одбрану Завршног
рада заказује се датум, време и сала у којој ће се обавити јавна одбрана
Завршног рада. Термин за јавну одбрану Завршног рада заказује се у периоду
трајања испитног рока у коме је студент пријавио Завршни рад, и то најраније
7 дана од дана достављања укоричених Завршних радова члановима Комисије
за одбрану Завршног рада.
Студент о договореном термину јавне одбране Завршног рада обавештава
Студенску службу Рударског одсека и оставља Индекс.

Члан 16.
Студенска служба Рударског одсека проверава формалне предуслове потребне
за јавну одбрану Завршног рада: да ли су положени сви испити предвиђени
студијским програмом, да ли је остварен предвиђени број ЕСПБ бодова, као и
извршене остале студентске обвезе прописане Студијским програмом.
Студентска служба Рударског одсека о испуњености предуслова потребних за
јавну одбрану Завршног рада, у року

који није дужи од 7 дана, издаје

одговарајућу Потврду (Прилог 6). Потврду и Индекс студент преузима из
студентске службе и предаје Ментору уочи јавне одбране Завршног рада.

Јавна одбрана Завршног рада
Члан 17.
Без Потврде Студентске службе не може се приступити одбрани Завршног
рада.
Одбрана Завршног рада је усмена, јавна и полаже се пред Комисијом за
одбрану Завршног рада, студентима, наставницима и другим заинтересованим
особама. Сврха одбране је да кандидат покаже укупно знање које је стекао
током студија као и кроз израду Завршног рада.

Члан 18.
Одбрана завршног рада представља свечани чин како за студента, тако и за
чланове Комисије те су сви, сагласно томе, дужни да се припреме и понашају
у складу с тим.

Поступак одбране Завршног рада је следећи:
-

Председник Комисије за одбрану Завршног рада отвара поступак
одбране представљањем кандидата и утврђивањем свих услова за
одбрану Завршног рада.

-

Кандидат излаже основну проблематику, методе и резултате до којих је
дошао у раду. При излагању користи се PowerPoint презентацијом
завршног рада. Излагање треба да буде јасно, садржајно и концизно и
треба да траје 20 до 30 минута.

-

После излагања председник Комисије ће студенту понудити паузу од 10
минута, при чему студент паузу не мора да прихвати.

-

Чланови Комисије, сагласно договору са председником Комисије,
постављају питања односно приступају стручној расправи са студентом.

-

Број питања, формално, није ограничен, но практикује се да сваки члан
Комисије заврши "разговор" са студентом у року од 10 минута.

-

Ако студент, из било којих разлога, прекине или не заврши усмену
одбрану рада, Комисија доноси одлуку о наставку одбране или њеном
одлагању.

-

Ако студент не жели да усмено излаже рад или да одговара на питања
чланова Комисије сматраће се да рад није одбрањен и студент ће се
упутити на израду новог Завршног рада, по наведеној процедури.

-

Комисија може удаљити сваког посетиоца ако се неприкладно понаша и
омета одбрану Завршног рада.

-

После завршеног усменог испитивања кандидата, Комисија се повлачи
да донесе одлуку о оцени.

-

Сваки члан Комисије за одбрану Завршног рада посебно оцењује
писану верзију завршног рада, као и усмену одбрану са одговорима
кандидата на постављена питања. Сваки члан Комисије оцењује писану
верзију Завршног рада од нула до 100 поеана, као и усмену одбрану са
одговорима на постављена питања од нула до 100 поена. Коначни број
поена Завршног рада је средња вредност поена чланова Комисије
(укупан број поена подељен са шест). Коначни број поена, као и

коначна оцена произашла из коначног броја поена уписује се у Индекс
који потписују сви чланови Комисије за одбрану.
-

Ако је коначна оцена негативна, кандидат покреће из почетка
процедуру избора и пријаве нове теме у следећој академској години.

-

Комисија након што је донела одлуку, враћа се и кандидату и присутној
публици, председник Комисије образлаже и саопштава оцену чиме је
кандидат стекао право на стручни назив Инжењер рударства/Инжењер
заштите животне средине/Инжењер заштите на раду, а тиме и сва права
и обавезе које из тог звања произлазе.

На оцену Завршног рада студент нема право жалбе.

Члан 19.
Студент поводом полагања Завршног рада може да организује прославу.
Прослава је лична одлука студента и обавља се увек у његовој организацији.
По жељи студента прослава се може организовати у просторијама РГФ, при
чему се избор просторије за прославу обавља у договору са Ментором.
Прослава која се организује на Рударско-геолошком факултету, треба да се
заврши у току радног времена (до 15 h). Студент је одговоран за понашање
својих гостију током прославе.

Члан 20.
Рок за израду Завршног рада је 20 месеци од дана објављивања коначног
списка (Члан 5. став 4). У случају прекорачења рока студент је дужан да

приложи писмено образложење чију оправданост процењује и са њим се
саглашава Ментор, а прихвата или одбацује Веће Студијског програма.
Ако Веће студијског програма одбаци образложење за продужење рока за
израду Завршног рада, студент се упућује на избор нове теме код истог или
другог Ментора.
Студент који ни другу тему Завршног рада не уради на адекватан начин ни у
предвиђеном року губи право на даље студирање.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Само у школској 2009/10.години у којој се усваја Правилник о завршном раду
на основним академским студијама Рударског одсека Рударско-геолошког
факултета рокови су:
-

крајњи рок за предлагање тема Завршних радова је 31. децембар,

-

крајњи рок за објављивање коначног списка студената и тема Завршних
радова је прва наставна недеља у летњем семестру,

-

рок за израду Завршног рада је 1. октобар 2011.године.

Члан 22.
До формирања Већа студијских програма, његове ингиренције и активности у
вези овог Правилника преузимају руководиоци-координатори Студијских
програма и координатор за израду завршних радова на Рударском одсеку
Рударско-геолошког факултета.

Члан 23.
Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.

