
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ МАСТЕР ЗАВРШНОГ РАДА 2017/2018. 

 

Услов за излазак на јавну одбрану Мастер завршног рада, поред положених предмета 

Мастер теза и Мастер пројекат, су и положени сви испити предвиђени студијским 

програмом Mастер академских студија. Кандидат је обавезан да донесе на јавну одбрану 

потврду о положеним испитима коју издаје Студентска служба и попуњен Формулар 

(Записник о полагању Мастер завршног рада у 4 примерка) који се налази на сајту 

факултета испод Курикулума предмета, коју потписује комисија за одбрану Maстер 

завршног рада по уношењу бодова и оцена. Услов за добијање оцене је и да студент 

попуни Анкету на Студентском порталу о вредновању наставника. 

Самофинасирајући студентису у обавези да ментору донесу потврду (доказ) о измиреној 

школарини за школску 2017/2018. годину. 

 

Студенти, који не донесу на време време рад, потврду о положеним свим испитима, 

попуњен записник о полагању Мастер завршног рада, изостану са јавне одбране рада, 

или не добију прелазну оцену, могу уписати нови програм Мастер завршног рада наредне 

школске године уз поновљен читав процес израде Мастер завршног рада. 

 

Према истакнутом терминском плану и распореду одбрана по салама за јунски испитни 

рок који је објављен на веб сајту факултета, студенти имају обавезу да поставе своје 

радове, односно графичке и просторне приказе пројеката, у понедељак 02. јула 2018. 

године у термину од 16 до 18:30 часова, уз обавезно присуство ментора.  

 

У циљу усаглашавања критеријума оцењивања међу студијима, ментори и чланови 

менторских комисија су у обавези да пре почетка јавних одбрана заједно обиђу изложене 

радове на нивоу целе генерације. Састанак ментора ради обиласка је у сали 218 у 

понедељак 02. јула 2018. године у 18:30 часова. 



Јавна  усмена  одбрана Завршног рада школске 2017/2018.  одржаће  се  искључиво  у  

једном, (јунском), испитном року 03, 04, 05. и 06. јула 2018. године, у свему према 

Распореду одбрана Завршног рада објављеном на сајту факултета.  За предмете студијске 

целине Завршни рад неће бити накнадних, додатних рокова. 

 

Усмена одбрана Мастер завршног рада је отворена за јавност. 

 

Студенти на одбрану долазе 1 сат пре распоредом утврђеног почетка одбрана. 

 

Ментори су у обавези да пре одбране преузму кључ сале у којој се одржава испит, као и 

да их након одбране врате курирској служби. 

 

Завршна изложба мастер пројеката биће отворена за све студенте и наставнике у 

периоду од 13 до 14:30 часова, у петак 06. јула 2018. године. Ментори треба да у овом 

периоду одреде дежурне студенте у својој сали. 

 

Након завршне изложбе пројеката студенти преузимају своје пројекте уз обавезно 

присуство наставника ментора (асистента), у термину од 19 до 21 часова, у петак 06. јула 

2018. године. 

 

Потребно је да после завршеног испита и оцењивања сваки ментор са менторском 

комисијом изабере из своје сале по један рад који ће бити номинован за награде и два 

рада за годишњу изложбу у аули факултета и обележи их достављеним формуларима на 

којима претходно треба унети тражене податке изабраних кандидата. 

 

Изабрани радови са потписаним формуларима треба да буду јасно истакнути у салама до 

18 часова у петак 06. јула 2018. године, како би Комисија за селекцију најуспешнијих 

завршних мастер радова за 2017/18, током обиласка сала у петак  06. јула од 18 часова, 

донела одлуку, изабрала радове за номиновање за награде испред Архитектонског 

факултета – Универзитета у Београду и преузела формуларе са подацима номинованих 

студената.  

 



Комисију за селекцију најуспешнијих завршних мастер радова за 2017/2018 (А- 

а,у,ак,ат; УА; ИУ) чине шефови департмана и руководилац студијске целине Мастер 

завршни рад.  

Студенти чији су радови изабрани за годишњу изложбу или номиновани за награде су у 

обавези да чувају и касније донесу свој комлетан елаборат пројекат у термину који ће 

бити одређен,  а о чему ће студени бити накнадно обавештени.  

 

Студенти који су одбранили Завршни рад подносе Студентској служби од 16. јула до 22. 

јулa и од 10. до 31. октобра 2018: индекс, 1 захтев за издавање мастер дипломе (може се 

набавити у књижари ГФ-а), потврду из библиотеке о раздуживању, доказ о уплати 5.000 

динара на рачун Факултета бр. 840-1436666-34 са позивом на бр. 51 700000 (сврха уплате 

„издавање дипломе”) и CD/DVD са мастер пројектом у електронској форми, (припремљен 

у .pdf формату 150 dpi). 

 

Оцена Мастер завршног рада садржи следеће сегменте : 

 

Завршни рад      (100 поена) 

 завршни рад - елаборат   (80 поена) 

- обликовање   (20 поена) 

- разрада пројекта   (40 поена) 

- презентација    (20 поена) 

усмена одбрана    (20 поена)  

 

Након завршетка одбране Мастер завршног рада, ментор доставља студентској служби 

записник који садржи преглед свих оцена и остварених поена за студенте из свог студија и 

уноси их на On-line портал студентске службе, а најкасније до понедељка 09. jула 2018. 

године у 12 часова. 

 

У Београду, 

14. јуна 2018. године 

Проф.  арх.  Дејан Миљковић,  

руководилац студијске целине Мастер завршни рад 


