


 

Пречишћени текст чланова 27 и 28 гласи: 

 

 

Члан 27. 

 

Списак тема за завршни – мастер рад и наставника који су за њих одговорни утврђује катедра 

која је надлежна за изборно подручје, по правилу на почетку пролетњег семестра. Уз сваку 

тему катедра утврђује и област, предмет, циљ, методе, садржај и очекиване резултате мастер 

рада, што представља формирање основе на коју се надовезује рад кандидата. По могућству и 

сам кандидат може да учествује у дефинисању теме, области, предмета, циља, метода, садржаја 

и очекиваних резултата мастер рада. 

 

Студент стиче право да пријави мастер рад на почетку пролећног семестра. 

 

Студент може узети мастер рад само код наставника који је ангажован на неком од предмета 

изборног подручја на који је студент уписан, или код наставника код кога је полагао предмет 

који припада другом изборном подручју мастер студија, а по одобрењу надлежне катедре. 

 

Тему мастер рада бира студент у договору са наставником, који ће бити руководилац израде 

мастер рада и који је у обавези да помогне студенту у избору теме. 

 

Тема мастер рада се пријављује Студентском одсеку, на формулару за пријаву теме мастер 

рада, који прописује Факултет. Уз пријаву теме руководилац израде рада предлаже и Комисију 

за преглед и оцену мастер рада. Комисију за преглед и оцену мастер рада чине два члана.  

 

Комисија за студије II степена усваја тему рада и предложену Комисију за преглед и оцену 

мастер рада. Када Комисија за студије II степена одобри тему мастер рада, и предложену 

Комисију за преглед и оцену мастер рада, студент приступа изради рада. Уколико Комисија за 

студије II степена не прихвати предложену тему или Комисију за преглед и оцену мастер рада, 

студент и наставник предузимају даље кораке у складу са одлуком Комисије за студије II 

степена, а у сарадњи са катедром која је одобрила тему. 

 



Члан 28. 

 

Студент стиче право да преда мастер рад када га заврши и испуни све обавезе предвиђене 

студијским програмом који је уписао. По предаји мастер рада Комисија за преглед и оцену 

мастер рада у року од 15 дана подноси свој извештај са мишљењем о раду Комисији за студије 

II степена. Извештај Комисије за преглед и оцену мастер рада, мора да буде доступан јавности 

7 дана од обавештања електронском поштом свим члановима Наставно-научног већа да је 

извештај поднет. 

 

Комисија за студије II степена по истеку рока из преходног става разматра извештај и одлучује 

о прихватању извештаја и одобравању усмене одбране рада. Комисији за студије II степена 

именује Комисију за одбрану рада у којој су по правилу чланови Комисије за преглед и оцену 

мастер рада, а може бити проширена са још једним чланом на предлог Руководиоца израде рада 

или Комисије за студије II степена. Уколико Комисија не прихвати извештај студент и 

руководилац израде рада предузимају даље кораке у складу са одлуком Комисије. 

 

У Комисију за преглед и оцену мастер рада, односно Комисију за одбрану мастер рада, поред 

наставника овог Факултета може бити именован један члан ван радног састава Факултета, који 

има научно или наставничко звање из области која је у вези са предметом мастер рада. 

 

Усмена одбрана мастер рада је јавна и мора се обавити у просторијама Електротехничког 

факултета. 
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