ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

УПУТСТВО
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА примењује се на свим
акредитованим студијским програмима специјалистичких струковних студија Високе
здравствене школе струковних студија у Београду.
Упутство за израду специјалистичког рада има за циљ да помогне студентима
специјалистичких студија као и њиховим менторима да што успешније и брже савладају
начин писања и презентовања специјалистичког рада што ће им и касније у
професионалном раду бити од користи у писању и презентовању других стручних радова,
извештаја и саопштења.
Потребно је придржавати се одређених методолошких упутстава и техничких правила
чиме студент унапређује своје академске способности, а применом одговарајућих метода
подиже квалитет истраживања са теоријског и практичног аспекта.
ИЗРАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ОБУХВАТА НЕКОЛИКО ФАЗА:
1. Избор теме и припрему за рад у договору са ментором
2. Израду плана истраживања који обухвата прикупљање података, начин
истраживања и начин обраде података
3. Обраду резултата – Елементи рада
4. Писање рада – технички аспект
5. Припрему за презентацију рада (одбрану)
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1. ИЗБОР ТЕМЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД У ДОГОВОРУ СА МЕНТОРОМ
ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВУ РАДА: Студент је у обавези

да пријави тему

Специјалистичког рада на почетку другог семестра на прописаном обрасцу који добија од
референта специјалистичких студија уз додатно упутство о административним обавезама и
роковима до саме предаје рада.
ОБРАЗАЦ на коме се пријављује рад мора бити потписан од стране ментора и студента са
датим предлогом од стране ментора за састав Комисије. На истом обрасцу је и ОДЛУКА о
прихватању теме, ментора и чланова комисије и потпис Руководиоца специјалистичких
студија за сваки студијски програм.
ТЕМА РАДА - Ментор у сагласности са студентом одређује тему. Наслов рада треба да је
кратак, јасан, прецизан, привлачан, да садржи највише 12 речи укључујући везнике, да
садржи елементе који јасно указују на садржај који ће бити представљен, као и популацију
коју обухвата.
2. ИЗРАДА ПЛАНА ИСТРАЖИВАЊА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У НАЧИНУ
ИСТРАЖИВАЊА
Обухвата прикупљање података у односу на тему – преглед, проучавање и претраживање
доступне литературе. У договору са ментором студент врши прикупљање података, што
подразумева

коришћење

уџбеника,

часописа,

претраживање

путем

Интернета,

електронске литературе домаћих и страних аутора.
Потребно је да се у специјалистичком раду прикажу досадашња истраживања, да се
прикаже нешто ново, до којих сазнања је студент дошао својим радом или да се потврде
резултати раније спроведених истраживања. Након завршеног претраживања, материјал
треба селектовати и разрадити идеје за даљи рад.
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3. ОБРАДА РЕЗУЛТАТА И ЕЛЕМЕНТИ РАДА
-

ОБРАДА РЕЗУЛТАТА – специфична је за сваку поједину област одређеног
студијског специјалистичког програма. Следити упутства Ментора.

-

ЕЛЕМЕНТИ РАДА1
1. УВОД - не треба да буде написан на више од једне стране до стране и по.
2. ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА ИЛИ ТЕОРИЈСКИ ДЕО
Наводи се даље:
2.1.
2.1.1.....
2.1.2.......
2.2.
2.2.1.
3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА – (Поглавље Методологија рада обухвата )
3.1. Циљ рада
3.2.

Задатке рада

3.3.

Метод рада

3.4.

Инструменте – технике рада

3.5.

Популацију и узорак

3.6.

Време и место истраживања

3.7

Статистичку обрaда података

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ РЕЗУЛТАТА
5. ЗАКЉУЧАК
6. ПРЕДЛОГ МЕРА
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОГ
БИОГРАФИЈА
1

ПРЕДГОВОР - (није обавезан)

Уколико се наводи - предговор се пише као иницијални текст и не замењује Увод. Општег је карактера у
коме студент може да опише мотив за избор теме или да се захвали особама које су допринеле успешном
истраживању као што су ментор, чланови комисије, сарадници, институције или својој породици).
Захвалница није неопходна.
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4. ПИСАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА - ТЕХНИЧКИ ДЕО ПИСАЊА РАДА:
- Специјалистички рад треба да буде написан фонтом - Times New Roman 12 pts;
-

Формат папира А4 (210×297 mm);

-

Писмо – ћирилично писмо, са проредом у тексту од 1,5 (1,5 Lines);

-

Поглавље САДРЖАЈ писати (Times New Roman 14);

-

Наслов сваког поглавља (Times New Roman 14);

-

За фус ноте величина слова 10 pts;

-

Поравнање - Justify (Ctrl+J);

-

Маргине - Лева маргина 3 цм, остале 2 cm;

-

Обавезно је једнострано штампање текста (није дозвољено двострано штампање);

-

Рад треба да буде укоричен, предаје се 3 примерка и 1 CD u Wordu;

-

Обим рада треба да износи око 50 страна (минимално 40, а макимално 70 страна
укључујући садржај, литературу, прилоге и биографију);

-

Нумерација

рада започиње са текстом у поглављу УВОД, али се рачунају и

претходне стране које нису нумерисане;
-

Све стране треба да су обележене бројевима на десној страни;

-

Све табеле, схеме, графиконе и скице (у функцији текста) треба да се нумеришу и
обавезно наведе извор. Испод слика и табела – наводи се цео извор: аутор,
назив дела, издавач, место издања, година издања: број стране на којој се у
извору слика или табела налази. Користи се фонт Tajms Nju Roman, 10.

Приликом писања рада треба обратити пажњу и на следеће:
-

Пасус не може садржавати само једну реченицу;

-

Избегавати италик (italik) слова;

-

За наглашавање неке речи или појма или поднаслова довољно је користити болд
(масна слова);

-

Иза сваке речи следи један размак;

-

Иза сваког знака интерпункције (тачка, упитник, узвичник, зарез, две тачке, тачка
зарез) следи један размак;

-

Знакови интерпункције, знак за проценат и сл. пишу се заједно са речју или бројем
иза којег следе тј. без размака; после тих знакова у реченици следи један размак нпр: у књизи ''Физиологија'', или (56,5%);
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Цео рад писати у неодређеном облику (у трећем лицу), нпр. закључено је или може се
закључити, наводе се или наведене су, дато је.... Писати у духу српског језика, а посебну
пажњу обратити код превода англосаксонских термина. Они који се не могу адекватно
превести требало би да стоје у оригиналном изгледу (латиницом) под наводницима (нпр.
програм "bаby-friendly"или ''Сase stadу''....
ПРИМЕР - КОРИЦЕ РАДА:

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
- ОБЛАСТ КЛИНИЧКА НЕГА

Јован Ј. Јовановић
СТАНДАРДИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ БОЛЕСНИКА СА
ПСИХИЧКИМ СМЕТЊАМА
- Специјалистички рад –

БЕОГРАД, 2013.
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УНУТРАШЊА СТРАНА РАДА:

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
- ОБЛАСТ КЛИНИЧКА НЕГА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД
ТЕМА: СТАНДАРДИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ БОЛЕСНИКА СА
ПСИХИЧКИМ СМЕТЊАМА
ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА И СТАНДАРДИ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

КОМИСИЈА:
1.
2.
3.

СТУДЕНТ:

Проф.др Јованка Јовановић – Ментор
Проф. др Милан Милановић - Председник комисије
Мр сц. Бранка Бранковић -Члан

Иван И.Ивановић
Бр.досијеа
65/2011.

БЕОГРАД, 2013.

НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ – ПРИМЕРИ
-

ЛИТЕРАТУРА је поглавље у којем се наводе све библиографске референце које су
цитиране у читавом тексту Специјалистичког рада. Не наводити литературу која
није коришћена у раду.

-

Извори се наводе по азбучном реду, по презименима аутора, са потпуним подацима
о свакој библиографској јединици, са проредом 1,5.

-

Електронске изворе дати на крају са обавезним датумом претраживања.
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-

Навођење референци (у договору са ментором) може бити по Харвардском,
Ванкуверском или Комбинованом систему.

-

Библиографске јединице треба да буду нумерисане.

-

Под изворима подразумевају се сви публиковани извори: књиге, чланци из научних
часописа, званични научни интернет сајтови (не сајтови попут Википедиа или
слично) и електронске базе нучних радова и други извори.

-

Користити најмање десет извора. Препоручује се да најмање један извор буде на
страном језику.

Пример навођења књига, радова у часопису2, радова у зборницима:

1. Jackson, C., Bell, L., Zabalegui, A., Palese, A., Sigurdardottir, A. & Owen, S. A review
of nurse educator careers pathways; European perspective. Journal of Research in
Nursing 2009: 14 (2) 111-122
2. Лазаревић, А.: Социјална политика и здравствена заштита, Висока здравствена
школа струковних студија у Београду, Београд, 2011.
3. Марић, Ј.: Медицинска етика, Барекс, Београд, 2008.
4. Milovanović, A., Milovanović J., Milovanović A., Konstatinović, Lj., Petrović M.,
Kekuš, D., Petronijević, Vrzić, S., Artiko, V.: Metabolism of biogenic amines in acute
cerebral ischemia: Influence of systemic hyperglycemia, Acta veterinaria 2012
Volume 62, Issue 4, Pages: 385-401
5. Радојичић, К., Вуковић, И., Вукмировић, Ј.: Методологија одређивања индекса
активности квалитета вода, XXV југословенски симпозијум о операционим
истраживањима , Херцег Нови, 1998.
6. www.udinenetwork.eu - (преглед од 5.4.2013.)

2

Пракса је да се наводи првих шест аутора и додаје '' и сар.'' (''et al''). Напомена - NLM - National Library of
Medicine сада наводи све ауторе.
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5. ПРПРЕМА ЗА ОДБРАНУ РАДА
-

Пре него што укоричи и преда рад, кандидат треба да га пажљиво прочита и
исправи све словне и интерпункцијске грешке.

-

Рад предаје у три укоричена примерка и један ЦД написан у Ворду.

-

Одбрана рада је јавни, свечани догађај који се одвија у просторијијама Школе
према утврђеном протоколу, са или без публике.

-

Излагање кандидата је усмено у 20 минута, после чега следи коментар комисије и
постављање питања.

-

Кандидат може излагати рад уз ПП презентацију, која такође мора бити у
предвиђеном времену (осим за студијски програм Специјалиста струковни
медицински радиолог где је ПП презентација неопходна).

-

Записник са одбране специјалистичког рада ментор предаје референту за
специјалистичке студије.

-

Уверење о положеном специјалистичком испиту кандидат добија у року од 7 дана.
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