
Specijalistički rad 
 
Izbor teme 

Student može  izabrati  temu  specijalističkog  rada  tokom  II  semestra  redovnih  studija.  Nakon 
položenih  ispita, odnosno  ispunjenih obaveza u  I  i  II semestru, student stiče pravo da zvanično 
prijavi specijalistički  rad. Prijavi specijalističkog  rada prethodi pripremni – studijsko  istraživački 
rad na teorijskim osnovama (5 kredita) na osnovu kojeg se formira prijava. Specijalistički rad (12 
kredita)  povezuje  neke  od  oblasti  prezentovanih  u  I  i  II  semestru,  Izborni  studio  i  Izborni 
predmet. Obim specijalističkog rada je oko 15.000 reči.  

 

Priprema prijave teme specijalističkog rada i njen sadržaj 

Specijalistički  rad predstavlja  samostalni  stručni  rad,  produbljen prikaz  određene  teme  iz  uže 
oblasti specijalističkih studija: Energetski efikasna i zelena arhitektura. 

Ključni kriterijumi za izbor mogućih tema bi trebalo da budu: 

 važnost i aktuelnost teme, 

 primenljivost rezultata istraživanja, 

 dostupnost potrebnih podataka i relevantne literature, 

 istraživačke sposobnosti studenta. 

Student, u sklopu studijsko‐istraživačkog  rada koji prethodi prijavi teme, samostalno  formuliše 
temu specijalističkog rada vodeći računa o tome da naslov rada bude što kraći i precizniji. Potom 
student predlog teme predaje potencijalnom mentoru – nastavniku koji se bavi problematikom 
na  koju  se  tema  odnosi.  Kandidat  radi  samostalno  uz  konsultacije  sa mentorom  i  članovima 
komisije. 

Nakon usaglašavanja teme sa potencijalnim mentorom, student  izrađuje  formalnu prijavu koja 
sadrži sledeće delove: 

 naslov rada, 

 ime mentora, 

 stručnu biografiju  studenta  (koja  sadrži podatke o mestu  i datumu  rođenja  studenta, 
školovanju  i  usavršavanju,  radu  i  napredovanju  u  struci,  poznavanju  stranih  jezika, 
ostalim relevantnim stručnim znanjima i aktivnostima), 

 sadržaj specijalističkog rada (koji treba da bude podeljen u poglavlja i podpoglavlja), 

 obrazloženje teme, i to: 

 predmet i cilj rada (jasno i precizno formulisane), 

 istraživačka pitanja (aktuelnost teme), 

 metode i tehnike istraživanja (proverljivost planiranih istraživanja), 

 očekivane rezultate specijalističkog rada 

 preliminarni spisak literature. 



 

Procedura usvajanja teme, mentora, Komisije za ocenu podobnosti teme i Komisije za ocenu i 
odbranu specijalističkog rada 

U dogovoru  sa nastavnikom  iz odgovarajuće oblasti,  student predlaže Veću doktorskih  studija 
formalnu prijavu teme specijalističkog rada. Kolegijum specijalističkog kursa Energetski efikasna i 
zelena arhitektura određuje  stručnu Komisiju  za ocenu podobnosti predložene  teme. Komisija 
podnosi  izveštaj Veću doktorskih  studija u  roku od 20 dana. Veće doktorskih studija  razmatra 
izveštaj stručne komisije  i donosi odluku o prihvatanju  ili odbijanju  teme specijalističkog  rada, 
imenovanju mentora kao i određivanju roka odbrane rada. Radna verzija specijalističkog rada uz 
odobrenje mentora i članova Komisije dostavlja se Veću doktorskih studija kako bi se imenovala 
Komisija za ocenu i odbranu specijalističkog rada. Napisan izveštaj i radna verzija stavljaju se na 
uvid  javnosti u  trajanju od 15 dana, nakon  čega se, ukoliko na  iste nije bilo primedbi,  Izveštaj 
usvaja na Nastavno naučnom veću Fakulteta i odobrava se javna odbrana specijalističkog rada. 

Svi navedeni rokovi mogu biti produženi za najviše 12 meseci na osnovu molbe upućene Veću 
doktorskih  studija,  i  uz  plaćanje  troškova  odlaganja  u  iznosu  od  15.000,00  dinara.  Troškovi 
odbrane specijalističkog rada iznose 60.000,00 dinara. 

Uslov  za  prijavu  specijalističkog  rada  je  stečenih  48  ECTS  poena  na  svim  predmetima 
Specijalističkog kursa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Образац Факултта 
ОСНОВНИ  ПОДАЦИ О  ПРИЈАВЉИВАЊУ  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА  
    
 
Име и презиме 
кандидата___________________________________________________________________ 
 
Звање  
____________________________________________________________________________  
 
Наслов специјалистичког рада 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Приказ основне тезе рада   (до 5 реченица) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Основне библиографске јединице 
а. основни извори  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
б. кључна литература  (до 5 јединица) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Кључне речи  (до 5 речи)  
____________________________________________________________________________ 
 
Комисија за оцену пријављене теме 
 
__________________________________________ 
__________________________________________                                    
__________________________________________ 

Кандидат 
______________________________________                    

                                 
Предложени Ментор 
  

______________________________________                    
   



 
 

 САДРЖАЈ   ПРИЈАВЕ  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА    
 
1.  Молба за одобрење израде специјалистичког 
     Већу  докторских студија Архитектонског  факултета 
 
 
2.  Образложење теме: 
      Предмет рада 
      Научни циљ истраживања 
      Основне хипотезе 
      Методе истраживања 
      Очекивани резултати истраживања 
 
 
3.  Прелиминарни садржај рада 
 
 
4.  Прелиминарни списак литературе 
 
 
5.  Електронски попуњен образац Факултета (у прилогу) 
 
 
 
ПРИЈАВА  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ПОДНОСИ СЕ У  4 ПРИМЕРКА   
 
 
 


