


Студент бира тему завршног рада из уско стручног предмета, који је 
слушао у току студија, а који матичношћу припада изабраном 
усмерењу/модулу студијског програма, односно из уже научне 
области. 
 

Члан 5. 
  
Захтев за одобрење теме завршног рада студент предаје почетком 
последњег семестра студија. 
 
Захтев се подноси Студентској служби на прописаном обрасцу и 
садржи назив студијског програма, уже научне области и наставног 
предмета у оквиру којих студент жели да ради завршни рад. 
 
Студент у захтеву може навести тему са понуђеног списка тема, коју 
жели да обради у завршном раду или може предложити нову тему у 
договору са будућим ментором. 
 

Члан 6. 
 
Веће Департмана, на предлог Катедре, даје сагласност на тему 
завршног рада, Ментора и одређује Комисију која оцењује квалитет 
завршног рада и успешност одбране. 
 
Комисију из става 1. овог члана чине три члана из реда наставника, 
од којих су најмање два из уже научне области којој тема завршног 
рада припада. За Ментора се именује наставник који има наставно 
задужење за уско стручни предмет, односно ужу научну област из 
које се ради завршни рад.  
 

Члан 7. 
 

Студент самостално израђује завршни рад у складу са утврђеним 
садржајем, према смерницама и сугестијама Ментора.  
 
Завршни рад се израђује у писаној форми. Позитивно оцењену писану 
форму завршног рада од стране Ментора и чланова Комисије студент 
тврдо коричи и предаје у најмање четири примерка, од којих је један, 
заједно са електронском верзијом за Архиву Департмана. 
 

Члан 8. 
 
Одобрена тема завршног рада важи до краја школске године у којој је 
кандидату одобрена. Студент који не заврши израду завршног рада по 
пријављеној теми има право да исту тему обнови у наредној школској 
години по истој процедури, уз навођење одговарајућег образложења 



и сагласност Ментора. По истеку тог рока, студент губи право на 
одбрану рада по одобреној теми и узима другу тему. 
 
 

Одбрана и оцена рада 
 

Члан 9. 
 
Одбрана завршног рада се пријављује, као и полагање сваког другог 
испита на студијама, на начин и у роковима који су предвиђени 
Статутом Рударско-геолошког факултета.  
 
Јавна одбрана завршног рада може се одржати само у терминима 
редовних испитних рокова предвиђених Календаром наставе за 
школску годину. Услов за заказивање одбране је предаја укоричене 
верзије завршног рада пре почетка наведеног испитног рока. 
 

Члан 10. 
 
Студентска служба проверава испуњеност формалних предуслова за 
заказивање јавне одбране завршног рада, о чему издаје одговарајућу 
потврду. У договору Ментора и осталих чланова Комисије заказује се 
датум, време и сала јавне одбрана и то у периоду не краћем од 7 
дана.  
 

Члан 11. 
 
Одбрана завршног рада је јавна, а одржава се у службеним 
просторијама 
Факултета.  О јавној одбрани завршног рада истиче се јавно 
обавештење на огласној табли Департмана. 
 

Члан 12. 
 
Одбрана завршног рада састоји се од усменог презентовања рада од 
стране студента, постављања питања од стране Ментора и чланова 
Комисије у вези са темом, као и одговора студента на постављена 
питања. 
 

Члан 13. 
 
Успех на јавној одбрани завршног рада изражава се бројем 
остварених поена. Коначна оцена завршног рада формира се на начин 
дефинисан студијским програмом, а изражава бројчаном оценом. 
 
 

 






