УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ, ПИСАЊЕ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА
Природно – математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
Департман за биологију и екологију
1. Пријава завршног рада
(1) Студент може пријавити тему дипломског/завршног рада на основним
студијама кад оствари најмање две трећине ЕСПБ бодова предвиђених за
завршетак студија (ово важи само за студенте биологије и екологије који студирају
по плану 2006 и старије).
(2) Студент на мастер студијама може пријавити завршни рад када положи
најмање један од испита предвиђених студијским програмом.
Према Статуту факултета, завршни рад се брани пред Комисијом од најмање три
члана, коју чине наставници Универзитета. Један од чланова Комисије за одбрану
је ментор завршног рада који мора бити запослен на Факултету.
(3) У договору са ментором, кандидат пријављује тему минимум 30 дана пре
планиране одбране. На предлог Већа департмана Декан одобрава тему, ментора и
комисију за одбрану.
2. Образац за пријаву завршног рада
Образац за пријаву завршног рада доступан је на интернет страници Департмана.
3. Процедура пријаве
Попуњен (не писати руком) и од стране ментора потписан образац студент оверава
у управној згради Факултета, приземље, соба бр 4. Након овере пријава се предаје
Секретару департмана.
4. Рок валидности пријављене теме завршног рада
Рок за одбрану завршног рада по пријављеној теми је две године
5. Изглед и форма завршног рада
Завршни рад мора бити урађен према задатој форми која је саставни део Статута
факултета (види Прилог), који се предаје у најмање 4 укоричене копије (меки
повез, не спирала), три за комисију (уколико има више чланова комисије укупан
број примерака се повећава) и један за Библиотеку ДБЕ, као и један примерак у

електронској форми (CD). Кандидат опционо израђује лични примерак. Сви
примерци рада морају бити оверени од стране факултета (овера у соби бр.4,
приземље управне зграде Факултета).
6. Потребна документација
Студент доставља индекс, испитну пријаву и Уверење о положеним испитима
Председнику Комисије најмање два дана пред одбрану рада. Ово Уверење издаје
Студентска служба ПМФ-а по молби студента. Студент молбу за издавање овог
уверења подноси одмах након полагања последњег испита. Процедура за издавање
овог уверења захтева најмање три радна дана, а у септембру, када велики број
студената завршава студије, ова процедура мозе да траје и недељу дана.
7. Одбрана завршног рада
Одбрана завршног рада је усмена и јавна. Дан, место и време одбране завршног
рада објављује се на огласној табли Департмана или Факултета најмање три дана
пре одбране. По одбрани завршног рада Комисија се повлачи на већање. Након
већања Комисија јавно саопштава Одлуку коју доноси у складу са начином
оцењивања завршног рад утврђеним студијским програмом који је студент похађао
и која гласи "одбранио", односно "одбранио са оценом" или "није одбранио" .
Комисија за одбрану завршног рада одлучује већином гласова.

ПРИЛОГ – форма рада
Језик којим се пише завршни рад је Српски језик, писмо Ћирилица или Латиница.
ФОРМАТ А4, Фонт Times New Roman (12pt за текст, за наслове и поднаслове може
14 или 16pt), 1,5 проред, маргине: лева 3 цм, десна, горња, доња 2,5 цм
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Са јавне одбране завршног рада кандидата __________________________, студента
Природно-математичког факултета у Новом Саду.
Завршни рад под насловом:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

је оцењен оценом
Одбрана рада је оцењена оценом
Коначна оцена

Нови Сад,
Датум:

……………(……)
……………(……)
……………(……)

Чланови комисије:
1._____________________________
2._____________________________
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