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 На основу чл. 119. Статута  Медицинског факултета у Београду  (у даљем 

тексту Факултет) на предлог Наставног већа, Наставно научно веће, на  седници 

одржаној 06.12.2013.године  доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измени и допуни Правилника о полагању дипломског испита донетог на седници 

Наставно научног већа 15.12. 2009.год. 

 

 

 

Члан 1 

 

       Мења се чл. 2 став два и  гласи:“ израда и одбрана дипломског рада доноси 

студенту 8 ЕСПБ бодова.“ 

 

Члан 2 

 

    Мења  се чл. 3 и гласи: 

    “Теме и менторе дипломског рада предлаже катедра уже научне области. 

Теме за дипломски рад могу предложити и студенти у консултацији са катедром, 

која прихвата предлог студента и одређује ментора. 

    Обавеза свих наставника и асиситената са докторатом је да предложе једну, 

а највише две  теме годишње, а због раномерног учешћа свих у менторисању 

дипломских радова студената. 

    Катедре достављају Наставном већу коплетан списак тема и ментора. 

    Неискоришћена тема може се поновити за следећу школску годину. 

    Једном узета тема не може се више поновити. 

    Коначну листу тема утврђује Наставно веће и објављује га на интернет 

страници Факултета.“ 

    

Члан 3 

 

      У члану 4. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе: 

        „Изабрана тема уписује се у индекс студенту. 

        Евиденцију о узетим темама води административни секретар катедре. 

 



 

 

Члан 4 

   

    У члану 7.  бришу се речи „ Студент који не положи дипломски испит у 

првом року , поново га пријављује за наредни испитни рок.“ 

 

 

Члан 5 

 

    Иза члана 9. додаје се нови члан 9а који гласи: 

    „ Након одбрањеног дипломског рада  студент предаје дипломски рад у 

електронској форми ЦИБИД-у и о томе му се издаје потврда.“ 

 

 

 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној 

табли и интернет страници Факултета.  
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