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Завршни рад представља самосталан рад кадета у коме кадет пружа доказе да је 

успешним завршавањем студијског програма стекао потребно знање и вештине као и 

способност за њихову примену. Израдом Завршног рада кадет треба да покаже да се 

успешно користи методама у теоријском и стручном раду, у излагању резултата 

истраживања, као и да је оспособљен да изводи закључке на основу тако реализованих 

истраживачких задатака и стечених знања и вештина. 

 

Циљ израде Завршног рада je да будући доктор медицине: 

1. упозна методологију писања научног, односно стручног рада; 

2. стекне најновија сазнања из области у оквиру које се пише рад; 

3. савлада употребу информационих система за претраживање иностраних и домаћих 

 база података и стекне искуство у презентовању резултата рада. 

 

Завршни рад представља  

 стручни или истраживачки рад урађен на основу експеримента или анализе 

 података из медицинске документације. 

 преглед литературе - прегледни рад у којем се обрађује одређена тема на основу 

 података из савремене литературе 

 рад публикован у часопису са рецензијом. Уколико је кадет у току студија објавио 

 рад у целости у часопису са рецензијом као први аутор, ослобађа се израде и     

одбране Завршног рада.   

 

Обим рада: 15 до 25 куцаних страница, са највише 12 прилога (табеле, графикони, 

фотографије, шеме) који не улазе у обим писаног текста. 

 

Начин писања рада 

Текст рада треба куцати у програму за обраду текста Word, ћириличним писмом, са 

проредом 1,5, фонтом Times New Roman и величином слова 12 тачака (12 pt). Текст се 

куца на формату А4 једнострано, са левом маргином од 4 цм. Избегавати болд и курзив 

(italic) који су резервисани за поднаслове. После сваког знака интерпункције треба 

ставити само један празан карактер. Странице се нумеришу арапским бројевима у 

доњем десном углу испод текста.  

Наслов рада се пише на средини, великим словима – верзалом (14 pt). Поднаслови се 

пишу на средини, великим словима (12 pt) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико 

поднаслов садржи више целина, оне са такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. 
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– курентом, тј. малим обичним словима (фонт 12), 1.1.1. – малим италик словима (фонт 

12), итд. са мањим фонтом. 

Радови се предају у штампаном и електронском облику. 

 

Насловна страна - се не нумерише; на њој једно испод другог треба написати следеће: 

1. наслов рада великим словима; 

2. катедра на којој je рад урађен; 

3. име ментора; 

4. име кадета и број индекса; 

5. година одбране. 
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- Структура рада: Увод, Циљ рада, Методе рада, Резултати, Дискусија, Закључак и 

Литература. 

Рад може садржати табеле, графиконе и фотографије. Табеле се означавају арапским 

бројевима пo редоследу навођења у тексту, са називом изнад табеле. Графикони и 

фотографије се означавају арапским бројевима пo редоследу навођења у тексту, са 

називом испод графикона, односно фотографије. 

 

Литература: Референце нумерисати редним арапским бројевима према редоследу 

навођења у тексту. Референце се цитирају према Ванкуверском стилу, а које се користе 

при цитирању радова у Војносанитетском прегледу. 

 

Процедура пријаве Завршног рада 

Наставници предлажу теме Завршних радова матичним катедрама. Предлог теме мора 

садржати кратак резиме.  

Катедре прослеђују предлоге тема и састав трочлане комисије за оцену и одбрану 

завршног рада Деканату са својим мишљењем. Ментор може али и не мора да буде 

члан ове комисије. Предлог тема и састав комисије  верификује стручно тело 

формирано одлуком Декана.  

Коначни списак тема за завршни рад  верификује НН Веће МФ ВМА, најкасније на 

последњој седници летњег семестра претходне школске године.  

Кадети врше избор Завршних радова са уписом у 11. семестар студија.  

 

Одбрана рада: 

Одбрана Завршног рада je усмена и јавна. Изводи се у просторијама Медицинског 

факултета ВМА. Током усмене одбране Завршног рада могу се користити 

мултимедијалне презентације (компјутерске презентације, слајдови, видео 

презентације). После излагања кандидата, чланови Комисије кандидату постављају 

питања. Присутна публика може постављати питања кандидату и ментору. О обављеној 

одбрани води се записник, који мора да садржи назив теме, име кандидата, имена 

чланова комисије, место, време одбране завршног рада и оцену. 
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