Поступак за пријаву теме, предају и одбрану завршног
(дипломског и мастер) рада
ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ
Пријава теме завршног рада (под завршним радом се подразумева завршни рад, дипломски рад,
односно мастер рад предвиђен студијским програмом основних, односно мастер академских
студија на Факултету) подноси се у складу са Правилником о пријави, изради и одбрани завршног
рада који се налази на сајту факултета на следећем линку:
http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php
Предаја формулара „Пријава теме“ се подноси у два примерка која морају да буду уредно
попуњена и потписана од стране ментора рада. Поред тога потребно је приложити Уверење о
положеним испитима и доказ о извршеној уплати у износу од 2.800,00 динара на текући рачун
Факултета 840-5334760-72 уз уплату по моделу 97 и лични позив на број.

Уплата за уверење о положеним испитима:

Уплата за пријаву теме завршног (дипломског, мастер) рада

ВАЖНО:
Предаја формулара се врши ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, на шалтеру Студентске службе, на локацији где
студент студира. Све пријаве тема које се не доставе лично или које се достављају на други начин
(путем поште и сл.), неће се прихватити.

ПОСТУПАК ЗА ПРЕДАЈУ И ОДБРАНУ РАДА
Приликом предаје документације за дипломирање, студенти су дужни да, на шалтеру Студентске
службе на локацији на којој студирају, предају следеће документе:
1. Уверење о положеним испитима – сви испити морају да буду прокњижени и да буду
евидентирани на Уверењу о положеним испитима. Уколико је студент приликом пријаве теме
предао Уверење о положеним испитима на којем су евидентирани сви испити неопходни за
дипломирање, исто се не мора поново подносити;
2. Индекс;
3. Један тврдо укоричени рад потписан од стране ментора и два спиралноповезана примерка;
4. Пре предаје рада студент је у обавези да, рад у електронској форми, постави на еСтудент
апликацију, у делу Завршни рад. Дозвољени типови фајла су pdf. doc. docx. zip. ;
5. Уколико је студент прелазио са једног наставног плана и програма на други, обавезно је да се
достави и Решење о преласку на нови наставни план и програм;
6. Студенти који су поново стекли статус студента, достављају и Решење о одобрењу поновног
стицања статуса студента.

На следећој страницу су приказане уплате које је потребно извршити:

1. Школарина (уколико није измирена до краја) – уплата на лични позив на број, модел 97;

2. Уверење о дипломирању 1.500,00 динара на текући рачун Факултета (840-5334760-72) - уплата
на лични позив на број, модел 97;

3. Трошкови одбране 3.300,00 на рачун Факултета за трошкове одбране (840-5334760-72) –
уплата на лични позив на број, модел 97;

4. На рачун Универзитета у Новом Саду (не Економског факултета у Суботици) уплата за израду
дипломе 1.700,00 дин (текући рачун: 840-631666-25, модел 97, позив на број: 05101636534) - по
Одлуци Универзитета у Новом Саду - само за студенте који студирају на основу Закона о високом
образовању – “Болоња”.
ОБРАТИ ПАЖЊУ!
ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ СУ ДРУГАЧИЈИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ПРИКАЗАНЕ УПЛАТНИЦЕ КАДА СЕ
УПЛАТА ВРШИ ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ.

ВАЖНО:
Предаја документације за одбрану рада се врши ИСКЉУЧИВО ЛИЧНО, у канцеларији Студентске
службе на локацији где студент студира, свакога радног дана од 10-14 часова. Сва документација
за одбрану рада која се не достави лично или која се достави на други начин (путем поште и сл.),
неће се прихватити.

