На основу чл. 30 Закона о високом образовању (Сл.Гласники РС.76/05) Савет Високе
техничке школе струковних студија у Новом Саду је на седници одржаној дана
27.05.2009. године донео
ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ РАДУ
(Одлуком Савета Школе дана 27.05.2009. године)

Чл. 1.
Овим Правилником регулише се начин поступак припреме и одбране Завршног
рада који је предвиђен студијским програмима основних струковних студија.
Чл. 2.
Студент који је положио испите предвиђене правилима студија и стекао
одређен број бодова припрема и брани завршни рад.
Чл. 3.
Број бодова завршног рада који је завршни део студијског програма улази у
укупан број бодова потребних за завршетак студија.
Чл. 4.
Студент подноси захтев са прилозима на прописаном обрасцу Школе за израду
и одбрану завршног рада, студентској служби. Када крене на инжењерску праксу, када
му Веће одсека одреди ментора и чланове Комисије.
Чл. 5
На Наставном већу именује се Комисија за израду и одбрану завршног рада на
основу захтева студента.
Комисију чине ментор, председник комисије и Члан комисије.
Ментор је предметни наставник који одобрава тему и задатак завршног рада и
који студенту пружа консултације и врши преглед рада.
Ментор је обавезан да води рачуна о утрошеном времену студента потребном
за израду завршног рада, које је предвиђено наставним планом и износи 234 часа /9
ЕСПБ/, према коме усклаћује обим завршног рада.
Чл. 6.
По добијеној сагласности ментора по изради завршног рада, студент врши
техничку обраду, завршног рада.
Саставни део овог Правилника чини текст „Форма завршног рада.
Завршни рад мора бити повезан и студент га предаје студентској служби у три
примерка.
Чл. 7
Студентска служба са ментором организује одбрану завршног рада студента.
Време и место одржавања одбране завршног рада са темом и Комисијом
објављује се на Огласној табли Школе.

Чл. 8.
Одбрана Завршног рада је јавна и свечана.
Сала у којој се одржава одбрана се посебно припрема. Јавном одбраном
руководи Председник комисије по протоколу који је саставни део овог Правилника.
Чл. 9.
Оцену завршног рада Комисија уноси у Записник, у извештај о одбрани и у
испитну пријаву.
Чл.10.
По заврешној јавној одбрани и саопштењу оцене од стране Комисије, студент
може организовати у за то предвиђеном простору скромну свечаност која не ремети
процес рада Школе.
Чл. 11.
На захтев студента, а пре издавања дипломе, Школа студенту издаје Уверење о
стеченом образовању које важи о издавања Дипломе и додатка дипломи.
Чл. 12.
Диплому и додатак дипломе Школа предаје студенту на промоцији - свечаној
додели диплома.

Председник Савета Школе
Др Љиљана Гавански

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ПРОТОКОЛ ЗА ЈАВНУ ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

Јавном одбраном завршног рада руководи ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ и стара се да
одбрана има следећи ток:
Председник комисије отвара одбрану - упознаје присутне са подацима о
студенту, подацима о испуњености услова за израду завршног рада, називом завршног
рада, датумом одређивања комисије за одбрану и саставом комисије. Саопштава да је
комисија позитивно оценила достављени завршни рад и даје реч студенту да изложи
рад, упозоравајући га на време предвиђено за излагање.
Студент излаже рад у времену до 15 минута - наводи тему рада, износи начин
решавања задатака, резултате који су остварени и закључке. Потребу прекорачења
времена предвиђеног за излагање, интервенција (питања) чланова комисије у току
излагања и одређивања пауза у току и на крају излагања, цени и одобрава председник
комисије.
Председник комисије води одбрану у оквиру које даје реч члановима комисије
редоследом и у трајању које он сматра примереним. Питања постављају следећим
редом: члан комисије, председник комисије и на крају ментор. Студент одговара на
појединачна питања, одмах иза њиховог постављања. Ментор може, поред питања,
искористити могућност да да додатна објашњења у вези са одговорима студената на
постављена питања. Председник комисије даје могућност свим присутнима да поставе
питања на која студент даје одговоре.
Комисија се повлачи и самостално, на тајном већању, доноси закључак
комисије и оцену завршног рада. Рад се оцењује оценама 6 (шест) до 10 (десет) при
чему је начин доношења одлуке о оцени и одговарајућим поенима у искључивој
надлежности комисије.
Комисија се враћа у просторију за одбрану где председник комисије, пред
присутнима, уз образложење, саопштава закључак комисије и оцену рада, затвара
одбрану саопштавајући место и време завршетка одбране и користи право да честита
студенту дајући ту могућност осталим члановима комисије и присутнима.
У фази отварања и фази затварања одбране сви присутни стоје.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
ФОРМА ЗАВРШНОГ РАДА

ФОРМА ЗАВРШНОГ РАДА
• Корице завршног рада су једнообразне
• Прва и друга страна су исте за све завршне радове
• Трећа страна је саджај завршног рада
• Завршни рад треба да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод
Циљ теме
Разрадутеме
Закључке
Коришћену литературу
Прилоге (уколико постоје)
•
•
•

За израду завршног рада користе се рачунари
За писање користи се фонт Times New Roman (уз подршку за Serbia
Cirilic)
Обликовање текста према наведеном упутству:

НАМЕНА У ТЕКСТУ

ТИП СЛОВА

Наслов поглавља
Наслов првог потпоглавља_
Наслов другог потпоглавља
Текст
Објашњење слике
Ознака табеле
Ознаке, Математички изрази
Маргине
•
•
•

ВЕЛИЧИНА
СЛОВА

Times New Roman, болд велика слова
14
Times New Roman, болд мала слова
13
Times New Roman, италик мала слова
12
Times New Roman, мала слова
11
Times New Roman, италик мала слова
11
Times New Roman, италик мала слова
11
У складу са типом ознаке, изразима и
пратећим текстом
Горе 2cm, доле 2cm, лево 2,5cm, десно 2cm

Скице, цртежи и сл. могу бити израђени на рачунару, ручно и као фотокопије,
Презентација завршног рада на одбрани се изводи помоћу рачунара, видео
бима и термо фолија и сл,
Завршни рад треба да садржи најмање примерен број страна у зависности од
теме.

