ПРАВИЛНИК О МАСТЕР РАДУ
НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ГЕОГРАФИЈУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Члан 1.
Мастер рад представља истраживачки рад студента. који се ослања на добијене
резулате у оквиру студијског истраживачког рада. Мастер рад представља самосталан рад
студента. Студент бира ментора за студијски истраживачки рад и мастер рад из реда
наставника који изводе наставу на Департману за Географију. Сваки наставник
Департмана за Географију који изводи наставу на мастер студијама је у обавези да на
почетку школске године јавно истакне теме или области за израду студијског
истраживачког рада и мастер рада.
Члан 2.
Мастер рад студент брани када положи испите из свих наставних предмета и
изврши све студијске обавезе утврђене студијским програмом на који је студент уписан.
Мастер рад састоји се од израде мастер рада и јавне одбране.
Члан 3.
Пријаву за израду мастер рада студент подноси Служби за наставу и студентска
питања на одговарајућем обрасцу.
Пријава теме за израду Мастер рада
Студент на мастер студијама може пријавити мастер рад најраније кад положи
најмање један од обавезних испита предвиђених студијским програмом. а најкасније у
року од пет дана од дана полагања последњег испита. Тему мастер рада. ментора и
комисију за оцену и одбрану мастер рада одобрава већe Департмана. на основу пријаве
теме мастер рада.
Члан 4.
Рок за одбрану мастер рада је две године од дана одобравања теме мастер рада.
Уколико студент не преда мастер рад у одређеном року сматраће се да је кандидат одустао
од одбране теме. Изузетно од рока предвиђеног у ставу 1. овог члана веће Департмана
може из оправданих разлога. а на писмени захтев студента. продужити рок за предају
мастер рада. али не дуже од 6 месеци.
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Члан 5.
Мастер рад мора бити урађен према обрасцу који је саставни део Правилника о
мастер раду и предаје се у четири примерка и у електронској верзији.
Форма за Мастер радове са обавезним подацима и њиховим распоредом
Штампана верзија мастер рада је формата А4 укоричена у тврди или броширани повез.
Корице Мастер рада:
Назив универзитета- УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Назив факултета- ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
Назив Департмана- ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ
Име. средње слово и презиме кандидата
Наслов мастер рада
Назнака о врсти рада - Мастер рад
Место. година
Прва унутрашња страна мастер рада:
Назив универзитета. назив факултета и назив департмана
Наслов мастер рада
Назнака о врсти рада - мастер рад
Лево: Назнака кандидат. испод ње име. средње слово. презиме и број индекса
кандидата
Десно: Назнака ментор. испод ње титула. име и презиме ментора
Место. месец и година
Друга унутрашња страна мастер рада или иза Литературе:
Кључна документација са сајта Факултета http://www. pmf. ni. ac. rs/pmf/obrasci/obrasci_pocetna.
php
Биографија кандидата
Стил писања мора бити у складу са стандардима академског писања.
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Члан 6.
Мастер рад се брани пред комисијом од три члана. коју чине наставници. Одбрана
мастер рада је усмена и јавна. Дан. место и време одбране мастер рада објављује се на
огласној табли Департмана или Факултета најмање пет дана пре одбране. По одбрани
мастер рада Комисија се повлачи на већање. Након већања Комисија јавно саопштава
Одлуку коју доноси у складу са начином оцењивања мастер рада утврђеним студијским
програмом који је студент похађао и која гласи „одбранио са оценом“ или „није одбранио“.
Комисија за одбрану Мастер рада одлучује већином гласова.
Члан 7.
Студент који није одбранио мастер рад може тражити да му се одобри друга тема.
Друга тема се по правилу одобрава из другог предмета. Поступак за поновну израду и
одбрану мастер рада исти је као поступак за прву пријављену тему.

Члан 8.
Сва спорна питања везана за поступак израде и одбране мастер рада решава веће
Департмана за географију. Ако студент није задовољан одлуком већа Департмана. може
уложити жалбу Декану Факултета у року од три дана од дана саопштавања одлуке. Одлука
Декана Факултета је коначна.
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