
 
 

Факултет за спорт Београд 

 

OБАВЕШТЕЊЕ   

ПРОЦЕДУРА  ПРИЈАВЕ ТЕМЕ, ИЗРАДЕ, 

ПРИЈАВЕ ОДБРАНЕ И ОДБРАНЕ 

ДИПЛОМСКОГ РАДА  
 

ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ, 

 

 

Дипломски рад представља самосталну стручну обраду одређене теме.  

Израдом дипломског рада студент се шире и дубље упознаје с одређеном тематиком наставног 

програма и стиче компетенције за индивидуални рад у одређеној научној или стручној области.  

Дипломским радом студент треба да покаже способности теоријског и практичног знања, као и 

способност самосталног коришћења литературе.  

С обзиром да смо заједничким снагама створили окружење у коме влада међусобно уважавање, 

поверење, часно академско деловање и одговоран однос према раду и обавезама, обавештавамо 

вас о вашим обавезама приликом формулисања пријаве теме, израде, пријаве одбране и одбане 

Дипломског рада. 

 

Пријава ТЕМЕ  ДИПЛОМСКОГ РАДА 
Тему Дипломског рада студент бира са листе понуђених тема, у договору са наставником чију 

је област изабрао. Предметни наставник (Ментор рада) остварује контакт са студентом и 

заказује му консултације у вези са:  

а) дефинисањем теме Дипломског рада,  

б) начином израде Дипломског рада;  

ц) избором литературе и начином комуникације у току израде рада и  

д) дефинисања наслова Дипломског  рада.  

 

Студент у сагласности са ментором, пријављује, (на обрасцу бр. 1. ПРИЈАВА ТЕМЕ 

ДИПЛОМСКОГ РАДА), тему коју ментор својим потписом потврђује, и благовремено 

доставља образац „Пријава теме дипломског рада“ Студентској служби.  

 

Пријава ОДБРАНЕ  ДИПЛОМСКОГ РАДА  

Када су испуњени сви услови, студент пријављује одбрану Дипломског рада, на обрасцу бр. 2. 

“ПРИЈАВА ОДБРАНЕ Дипломског рада”.  

Студент читко попуњава и уноси тачке податке (назив смера на коме студира, предмет из кога 

брани Дипломски рад, наслов рада, име и презиме ментора, датум и време заказане одбране, 

као и своје име и презиме, број индекса, контакт телефон и mail адресу, што ментор својим 

потписом потврђује.  

 

Услови за  пријаву су: 

1. Положени сви испити предвиђени Наставним  планом и програмом Факултета 

2. Измирене  финансијске обавезе према Факултету  

3. Индекс са свим  уписаним оценама 

4. Откуцана кратка биографија студента (1 страница формата А4). 

 

Поштовани студенти, настојање свих ваших професора је да Факултет и даље буде сапутник у 

грађењу ваше професионалне каријере. Од вашег успеха зависи успех и имиџ нашег Факултета. 

 
  

 


