
ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПРОЦЕДУРЕ ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ РАДА ЗА
СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ У СВОМ КУРИКУЛУМУ ИМАЈУ

ПРЕДВИЂЕНУ ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ  РАДА

 У скаду са новонасталом ситуацијом у вези са ЦОВИД 19 инфекцијом и даље трајање
пандемије, као и у складу са епидемиолошком ситуацијом,  израда завршних
радова ће се одвијати на модификован начин и то: 

Заинтересовани  студенти  који  очекују  да   ће  стићи  да  положе  све  испите,  и
реализовати  Завршни  рад,  потребно  је  да  се  пре  свега  определе  за  проблем
који желе да истражују и начин на који могу то да остваре и  сходно томе јаве се
потенцијалном  ментеру  за  даља  упутства  (дефинисање  радног  наслова,
претраживање  литераруре,  стварање  радне  библиографије, изради пројекта
истраживања).  

- Од  студената  основних  студија  за  израду  Завршног  рада  неће  се  очекивати
Оригинални  истраживачки  рад  – јер   због  новонастале  ситуације  и
епидемиолошких  мера  није  могуће  истраживање  обавити   у  планираним
здравственим установама, већ рад који је урађен на основу анализе података из
одговарајуће  постојеће  документације  или  самостално  спроведеног
истраживања или приказа случаја/болесника са примером који је  обрађен у
току израде семинарског рада, задатака, вежби или на други начин договорен
са ментором. 

- На располагању су форме рада  према структури и то: 
 Студија случаја 

 Прегледни рад

-  Студенти  који планирају  израду и одбрану  завршног  рада у  јунском року
потребно је да се лично обрате наставнику Ментору путем мејла и договоре
даљи рад (предлаже се консултативни рад). 

- Листа Ментора по студијским програмима налази се на сајту школе

- За  завршни  рад  студент  се  опредељује  за  ментора  и  понуђени  наставни
предмет. За мастер рад студент се опредељује за ментора и са њим утврђује
област истраживања. 



- Студентима ће бити омогућено да Завршни рад одбране у току јунског испитног
рока. Према препоруци Министарства просвете биће им омогућени и  додатни
рокови (у току јула месеца).

Напомена:  Водич  је намењен  свим студијским програмима.   

Водич за мастер рад односи се на све студијске мастер програме. 

 Висока здравствена школа

Руководилац Одсека, 

Шефови катедри и Координатори студијских програма
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