Упутство за предају и одбрану дипломског или мастер испита
Пријава теме дипломског или мастер рада
-

Студент стиче право да пријави тему дипломског или мастер рада и предложи
ментора у последњој години студија (Статут Филозофског факултета, чл.70).
Тема се пријављује код секретара Одељења за психологију, најкасније 10 дана
пре седнице Одељења за психологију. Обавештење о року за предају у сваком
месецу у којем постоји седница Одељења налази се у рубрици Одељенске вести
(www.f.bg.ac.rs/psihologija).

За пријаву теме дипломског (мастер) рада потребно је:
- молба Одељењу за психологију,
- нацрт дипломског (мастер) рада,
- индекс и
- потпис ментора на молби или нацрту.
Студент је дужан да након седнице провери код секретара Одељења да ли му је
одобрена предложена тема дипломског (мастер) рада, односно да на сајту
www.psiholozi.net или на сајту Факултета у рубрици Одељенске вести
(www.f.bg.ac.rs/psihologija) погледа ко су чланови комисије. Одобрен наслов рада не
сме да се мења без поновног разматрања на седници.
Напомена: нацрти се не кориче.
Полагање дипломског или мастер испита
-

-

Студент мора имати испуњене све обавезе предвиђене наставним планом
Одељења за психологију и уписан апсолвентски/постапсолвентски стаж како би
могао да пријави дипломски испит.
Дипломски (мастер) испит се пријављује код секретара Одељења најкасније 10
дана пре седнице Одељења за психологију. Обавештење о року за предају у
сваком месецу у којем постоји седница Одељења налази се у рубрици
Одељенске вести (www.f.bg.ac.rs/psihologija).
На првој седници Одељења комисија извештава Одељење о томе да ли су
испуњени услови за одбрану рада. Дипломски (мастер) рад који је Одељење
прихватило за одбрану студент јавно брани, најкасније у року од 30 дана од
дана прихватања рада.

Приликом пријаве дипломског или мастер испита предају се:
- укоричени радови (број примерака = број чланова комисије + 1),
- жута испитна пријава (апсолвенти),
- бела испитна пријава (постапсолвенти),
- зелена испитна пријава (мастери),

-

индекс,
резиме рада (2 одштампана примерка, образац скините са сајта psiholozi.net,
секција
форум,
тема
документи)
или
са
стране
www.f.bg.ac.rs/psihologija/informacije (сајт Филозофског факултета, Одељење за
психологију, секција Информације о студирању).

Напoмена: Наслов рада мора бити исти као одобрена тема рада. На насловној
страни дипломског рада (на свим примерцима) треба навести ментора, као и све
чланове комисије. На примерку рада за библиотеку треба направити поља за
датум одбране и оцену рада. Титуле наставника се пишу тако што се после
скраћенице за звање ставља тачка, а после научног степена се не ставља тачка
(„др.“ значи „други, друго“). У примерима:
Доц. др XY; Проф. др XY

