МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАВРШНОГ РАДА НА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Завршни рад представља самосталан рад студента кроз који студент пружа доказ да је
успешним завршавањем специјалистичких академских студија стекао потребно знање и
вештине, као и способност за њихову примену. Израдом завршног рада студент 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.
Студент стиче право да пријави тему завршног рада кад положи све испите из првог семестра.
Пријава теме се подноси на обрасцу молбе који потписују ментор и шеф катедре. Одбор за
специјалистичке академске и докторске студије одобрава тему завршног рада.
Када студент заврши рад, доставља га ментору преко Секретаријата Факултета. Ментор има
обавезу да оцени рад у року од 30 дана од дана достављања. Када ментор оцени да је
завршни рад подобан за одбрану, студент који је положио све испите предвиђене студијским
програмом предаје рад Секретаријату Факултета.
Студент има обавезу да одбрани завршни рад у року од шест месеци од дана одобравања
теме.
Студент предаје Секретаријату Медицинског факултета ВМА неукоричени примерак
завршног рада, који мора бити потписан од стране ментора, уз писану сагласност надлежне
катедре.
Одбор за специјалистичке академске и докторске студије предлаже Наставно-научном већу
Комисију за оцену и одбрану завршног рада од три наставника, од којих је један ментор за
израду завршног рада
Када Комисија оцени да је завршни рад подобан за одбрану, студент који је положио све
испите предвиђене студијским програмом предаје рад Секретаријату Факултета. Укоричени
рад се предаје у штампаном облику у пет примерака и у електронском облику. Сваки
укоричени примерак завршног рада мора бити потписан од стране ментора. Председник
Комисије за оцену и одбрану завршног рада одређује датум, час и место одбране завршног
рада. Председник Комисије за оцену и одбрану завршног рада има обавезу да закаже одбрану,
најкасније у року од два месеца од дана када је студент предао рад Секретаријату Факултета.
Информација о одбрани завршног рада са подацима о кандидату, теми, времену и месту
одржавања одбране објављује се на Интернет страници Факултета, а може се објавити и на
огласној табли, најкасније три дана пре датума одржавања одбране.
Обим рада: 25 до 40 куцаних страница, са највише 20 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. – курентом, тј.
малим обичним словима (фонт 12), 1.1.1. – малим италик словима (фонт 12), итд. са мањим
фонтом.
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 no редоследу навођења у тексту, са називом изнад табеле. Графикони и
фотографије се означавају арапским бројевима no 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.
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.

