УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊOJ ЛУЦИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊА ЛУКА

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМСКОМ РАДУ

Бања Лука, Март, 2013.

На основу члана 71. Закона о високом образовању Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр: 73/2010,
104/2011 и 84/2012), течлана 54. Статута Универзитета у
Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на
сједници одржаној дана 26.03.2013., донијело је:

ПРАВИЛНИК
О ДИПЛОМСКОМ РАДУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о дипломском раду (у даљем тексту:
Правилник) ближе се регулише начин пријављивања, израде
и одбране дипломског рада, те друга питања од важности за
припрему и одбрану дипломског рад на Медицинском
факултету Универзитета у Бањој Луци, студијских програма:
Медицина, Стоматологија, Фармација и Здравствена њега.
2. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Дипломски рад представља самосталан рад студента, а
састоји се од израде и одбране рада.
Дипломски рад може бити: библиографски, експериментални
или стручни.
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Студент има право да ради дипломски рад из базних
медицинских и клиничких предмета, који се изучавају на
одговарајућем студијском програму.
Студент може да добије тему дипломског рада најраније када
упише последњи семестар и када му је остало највише два
неположена испита, из предмета утврђених Наставним
планом. Студент добија потврду о теми и ментору дипломског
рада овјерену од продекана за наставу, о чему се води
евиденција у студентској служби. Студенти који су уписани и
студирају по Закону о универзитету могу завршити студије и
одбраном дипломског рада.
Члан 3.
Дипломски рад студент може да брани када положи све
испите и испуни све обавезе предвиђене наставним планом.
Одбрана дипломских радова организује се сваки мјесец изузев
августа.
На захтјев студента, који је све претходно утврђене обавезе
испунио у року краћем од предвиђене дужине трајања студија,
декан или продекан за наставу може донијети рјешење о
одбрани дипломског рада прије редовног рока за завршетак
студија, у складу са Законом.
Члан 4.
Циљ израде дипломског рада јесте да студент покаже
способност самосталног приступа у обради теме из подручја
посебних и општих садржаја струке за коју се оспособљавао
током студија на Факултету.
Кроз дипломски рад студент треба да покаже да је овладао
методологијом за израду научно-истраживачког рада,
користећи се релевантном савременом литературом,
библиографским илиексперименталним истраживањима, и
основама методологије предметне дисциплине.
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Писани дио рада се израђује према форми за писање
дипломског рада, која је саставни дио овог Правилника.
Члан 5.
Одлуку, о називу теме, именованом ментору и члановима
комисије за одбрану и оцјену дипломског рада доноси катедра
најкасније до 15. новембра текуће академске године.Катедре
су обавезне да предложе најмање три, а највише десет тема по
семестру теоријске наставе у коме се тај предмет слуша.
Катедра одређује број тема, садржај, менторе и комисије за
оцјену и одбрану дипломског рада за сваку школску годину, о
чему води евиденцију.
Одлуку, о називу теме, именованом ментору и члановима
комисије за одбрану и оцјену дипломског рада катедра
прослијеђује продекану за наставу и студентској служби.
Прихваћени наслови тема за израду дипломских радова
објављују се на огласној плочи и на Web страници
Медицинског факултета.
Члан 6.
Ментор дипломског рада може бити предметни
наставник, или сарадник са докторатом или магистеријем из
чије се научне области ради и брани дипломски рад.
Ментор је члан комисије за оцјену и одбрану дипломског рада.
Ментор не може бити предсједник комисије за одбрану
дипломског рада.
Сваки наставник Факултета може бити именован за ментора
највише пет пута у току једне академске године.
Студент може само једном промијенити тему дипломског рада
и ментора уз писмени захтјев у којем наводи разлог промјене.
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Члан 7.
Одбрана дипломског рада се врши се пред тролчаном
Комисијом коју чиме ментор и још два члана из реда
наставника и/или сарадника из области из које је израбрана
тема.
Комисију именује шеф катедре, на приједлог ментора.
Поред три члана комисије, именује се и један резервни члан.
Члан 8.
Рок за одбрану дипломског рада је двије године од дана
избора теме. Уколико се дипломски рад не одбрани у
предвиђеном року, сматраће се да је кандидат одустао од
изабране теме.
Изузетно, декан, на приједлог продекана за наставу, може из
оправданих разлога, на писмени захтјев студента, а уз
сагласност шефа катедре, продужити рок за одбрану
дипломског рада најдуже за годину дана.
3. ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА

Члан 9.
Ментор је дужан да своје мишљење о дипломском раду
достави у писаној форми у року од 30 дана од пријема
дипломског рада.
Уколико су ментор и чланови Комисије позитивно оцијенили
дипломски рад, ментор даје писмену изјаву на зато
предвиђеном обрасцу, да се рад може ставити у процедуру
одбране.
Члан 10.
Студент подноси пријаву за одбрану дипломског рада
Студентској служби. Студентска служба провјерава да ли је
студент испунио све формалне услове за одбрану дипломског
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рада и издаје потврду потписану од стране шефа Студентске
службе.
Члан 11.
Завршну верзију дипломског рада студент предаје у пет
писаних примјерака укоричених у тврди повез у Студентску
службу.
Три примерка се предају члановима комисије, а један
примјерак библиотеци Факултета и један римејрак у досије
студента.
Члан 12.
Обавјештење о мјесту и термину одбране дипломског
рада доставља се студенту и истиче се на огласној плочи
Факултета, најмање осам дана прије одбране, као и на Web
страници Факултета.
Одбрана дипломског рада је усмена и јавна.
Студент усмено излаже свој рад, а након тога одговара на
питања чланова комисије. Усмено излагање траје до 20
минута. Сваки члан комисије може да постави најмање једно
питање.
Члан 13.
Оцјена на Дипломском раду представља средњу оцјену
написаног дипломског рада, презентовања рада и одговора на
питања.
Одбрањени дипломски рад се оцјењује оцјенама од шест (6) до
десет (10). Неодбрањен дипломски рад се оцјењује оцјеном
пет (5).
Оцјена са дипломског рада улази у просјечну оцјену у току
студија.
О одбрани дипломскограда води се записник који комисија
заједно са попуњеном испитном пријавом доставља
Студентској служби Факултета.
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Записник са са одбране дипломског рад, који води члан
Комисије садржи: назив теме дипломског рада, име кандидата,
имена чланова комисије, постављена питања, мјесто и вријеме
одбране и оцјену дипломског рада.
Члан 14.
Студент који није успјешно одбранио дипломски рад,
може тражити да му се одобри друга тема и ментор по
поступку који је исти као и за прву тему.
Члан 15.
Сва спорна питања у вези поступка одбране дипломског
рада рјешава Вијеће надлежног студијског програма у
договору са шефом катедре, односно, одговорним
наставником.
Студент незадовољан одлуком Вијећа надлежног студијског
програма, може се жалити Наставно-научном вијећу
Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци у року од
три дана од дана саопштавања одлуке.
Одлука Наставно-научног вијећа је коначна.
4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
За тумачење одредаба овог Правилника надлежно је
Наставно-научно вијеће Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци.
Члан 17.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и
под условима како је донесен.
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Члан 18.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о Дипломском раду студијског програма
Здравствена њега, број: 0602-562/2011 од 09.06.2011. године.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на
сједници Наставно-научног вијећа Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци, а примјењиваће се даном објаве
на огласним плочама и Web сајту Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци.
Члан 20.
Саставни дио овог Правилника су обрасци за Пријаву,
израду и одбрану Дипломског рада.

Број: 18-3-211/2013
Дана, 26.03.2013. године

Предсједник
Наставно-научног вијећа
Проф. др Милан Скробић
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