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Студијски програм: Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА 

Наставник/наставници: - 

Статус предмета: Обавезни предмет студијског програма 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Сви претходно положени испити на студијском програму 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да студент обрадом практичног, истраживачки оријентисаног задатка и његовом одбраном, 
покаже самосталан и креативан приступ у примени стечених научно-стручних и стручно-апликативних знања при 
самосталном решавању сложеног практичног проблема, употребом научних метода и поступака, савремених 
информационо-комуникационих технологија и научно-стручне литературе. 

Исход предмета 
Израдом и одбраном завршног рада студенти који су завршили студије треба да буду способни да решавају реалне 
проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције укључују, пре свега, 
развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања 
одабраног решења са јасном представом шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења. Свршени студенти 
имају и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Посебно је важна 
способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примена. Свршени студенти су 
оспособљени за интензивно коришћење информационо-комуникационих технологија. 
Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и праћење и примену 
новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем. 

Садржај предмета 
Садржај предмета формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског рада, његовом 
сложеношћу и структуром. Студент припрема дипломски рад у форми која садржи по правилу следећа поглавља: 
Увод, Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе. 

Литература 
Актуелни часописи и одбрањени завршни радови из тематске области дипломског рада. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања 
0 

Вежбе 
0 

Истраживачки рад 
0 

 
5 

Методе извођења наставе 
Пре почетка рада на полагању завршног испита, студент на основу личних опредељења врши консултације у вези 
ментора, теме и садржаја дипломског рада. Тему дипломског рада студент бира из предмета које је слушао и 
полагао на студијском програму Машинско инжењерство основних академских студија. Након избора предмета, 
предметни наставник - ментор дипломског рада дефинише задатке које студент треба да реализује у оквиру 
дипломског рада.  
Кандидат у консултацијама са ментором и сарадником самостално ради на проблему који му је задат. Током израде 
завршног рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одрећену литературу и додатно га 
усмеравати у циљу израде квалитетног дипломског рада. Студент обавља консултације са ментором, а по потреби 
и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме завршног рада. 
Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен рад, кандидат брани рад пред комисијом која се 
састоји од три члана. 
Пријава, израда и одбрана дипломског рада врше се у складу са Правилником о основним академским студијама 
Машинског факултета у Нишу и обавезујућим упутством о форми дипломских радова и начину архивирања 
дипломских радова у Библиотеци Машинског факултета у Нишу. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Израда завршног рада 50 Усмена одбрана завршног рада 50 
 

 
 


