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На основу члана 30. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 76/2005) 

и члана 75 Статута Филозофског факултета, Наставно-научно веће Филозофског факултета 

у Новом Саду, на седници одржаној данa 6.12.2007. године (7.10.2016. године)усвојило је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА  

НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА  

          

 

Члан 1. 

 

Основне академске студије на Филозофском факултету (у даљем тексту: Факултет) 

завршавају се израдом и јавном одбраном завршног рада, ако је то предвиђено студијским 

програмом. 

 

Члан 2. 

 

Предмети из којих је могуће одабрати тему за завршни и бодовна вредност 

завршног рада, изражена у ЕСПБ бодовима, утврђени су одговарајућим студијским 

програмом основних академских студија. 

 

Члан 4. 

 

Студент у писменом облику, на званичном обрасцу у три примерка, пријављује тему 

завршног рада. секретару одсека или координатору студија одсека на којем се студијски 

програм реализује, а електронски попуњен образац пријаве шаље Служби за студентска 

питања на адресу masterstudije@ff.uns.ac.rs 

Пријаву из става 1 овог члана Служба за студентска питања доставља Одсеку ради 

прихватања исте. 

Секретар одсека, односно координатор студија, у посебној свесци води евиденцију о 

пријављеним темама завршних радова. 

 

Образац за пријаву завршног рада јединствен је за цео Факултет, добија се од секретара 

одсека и садржи следеће податке: име и презиме кандидата, назив студијског програма, 

годину уписа студија, предлог наслова рада, предлог ментора, датум пријаве рада и датум 

предаје рада, потписе кандидата и секретара одсека. 

 

Наслова рада из става 3 овог члана пријављује се на српском језику односно на језику на 

коме се студијски програм изводи и на енглеском језику. 

 

Један примерак попуњеног и потписаног Обрасца за пријаву завршног рада предаје се 

ментору, један Студентској служби и ставља у досије кандидата, а један примерак 

задржава кандидат. 

 

Члан 5. 

 

О пријављеној теми завршног рада одсек одлучује најкасније у року до 30 дана од 

дана пријаве теме.  
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Уколико одсек одобри пријављену тему, на истој седници се одређује ментор 

завршног рада и о томе обавештава Служба за студентска питања и наставу и образује 

комисија за оцену и јавну одбрану завршног рада. 

Служба за студентска питања и наставу обавештава кандидата да је пријава 

одобрена. 

Ментор је наставник који је у радном односу на Факултету и учествује у 

реализацији студијског програма. 

Комисија за оцену и јавну одбрану завршног рада  рада мора имати најмање 3 (три) 

члана, који су у радном однсоу на Факултету или који учествују у реализацији студијског 

програма, од којих уз ментора, још један мора имати звање наставника. 

 

Члан 6. 

 

Ментор је дужан да студенту пружи стручну подршку, даје упутства за израду 

рада, прати ток његове израде и одобри предају коначне верзије завршног рада.  

 

Члан 7. 

 

Завршни рад пише се на језику студијског програма. Изузетно, на студијским 

програмима за стране језике и књижевности рад може се писати и на страном језику. 

 

Члан 8. 

 

Коначну верзију завршног рада, штампану и/или у електронском облику, како је то 

предвиђено студијским програмом, предаје у најмање 4 (четири) примерка студент предаје 

ментору. 

Прихватање примерака коначне верзије завршног рада ментор потврђује својим 

потписом, на Обрасцу за пријаву завршног рада. 

Прихваћене примерке рада доставља ментору и члановима комисије. уручује 

члановима комисије и секретару одсека.  

  

Члан 9. 

 

На захтев студента, рок за предају коначне верзије завршног рада може бити 

продужен најдуже за 6 (шест) месеци, односно до краја зимског семестра наредне школске 

године. 

О захтеву за продужење рока за предају коначне верзије завршног рада одлучује 

одсек, уважавајући мишљење ментора. 

Уколико студент не преда рад до краја зимског семестра наредне школске године, 

процедура пријављивања теме се понавља у складу са чланом 4. овог Правилника. 

 

Члан 10. 

 

Јавна одбрана завршног рада мора бити заказана најкасније до истека законског 

рока који је предвиђен за завршетак основних студија. 

О месту и времену јавне одбране завршног рада, као и о саставу комисије, мора 

бити истакнуто обавештење на огласној табли одсека и на вебсајту Факултета најмање 7 

(седам) дана пре заказане одбране. 

 

Члан 11. 
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 На јавну одбрану студент доноси уверење о положеним испитима као доказ о 

испуњеним условима за приступање одбрани завршеног рада. Уверење о положеним 

испитима се враћа у Службу за студентска питања заједно са записником о одбрани. 

 

На јавној одбрани завршног рада кандидат усмено образлаже тему, садржај и 

резултате рада, а чланови комисије износе своје примедбе о раду и од кандидата траже 

евентуална додатна објашњења и образложења. 

Завршни рад и његову јавну одбрану комисија оцењује јединственом оценом од 6 

(шест) до 10 (десет). 

Оцена се уписује у испитну пријаву и студентску књижицу – индекс кандидата, као 

и у званични Образац записника о јавној одбрани завршног рада. 

 

Члан 12. 

 

Образац записника о јавној одбрани завршног рада јединствен је за цео Факултет и 

садржи следеће податке: име и презиме кандидата, наслов рада, састав комисије, датум, 

време почетка и краја одбране, оцену завршног и потписе чланова комисије. 

Један примерак попуњеног и потписаног Записника о јавној одбрани завршног, 

рада предаје се Студентској служби и чува у досијеу кандидата, а један у архиви одсека. 

Један примерак одбрањеног завршног рада ментор предаје библиотекару 

семинарске библиотеке одсека, који има обавезу да га евидентира и учини доступним 

корисницима библиотеке. 

 

Члан 13. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

               ДЕКАН 

      ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

                    Проф. др Љиљана Суботић с.р. 


