Број:____________________
Бања Лука, 28.12.2009.године

УПУСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА НА I
ЦИКЛУСУ СТУДИЈА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
1.

Студент који стекне право на израду завршног рада пријављује тему на
пријавном обрасцу у Студентској служби у четири примјерка.

2.

Студентска служба провјерава испуњеност услова за одбрану завршног
рада и протоколише испуњену и потписану пријаву завршног рада.

3.

Један примјерак протоколисане пријаве завршног рада остаје у досијеу
студента у Студентској служби, а по један се доставља кандидату, ментору и
руководиоцу студијског програма.

4.

Пријава завршног рада на I циклусу студија обухвата следеће податке:
податке о кандидату и образовању, радни назив теме, предмет, датум
пријаве и потпис ментора.

5.

Завршним радом студент доказује да је на основу знања стеченог током
студија овладао заданом темом, обрадио је по одређеној методологији, те
овладао коришћењем и исправним навођењем стручне литературе и
терминологије.

6.

Завршни рад на I циклусу студија представља самосталну стручну обраду
одређеног проблема, односно идејног рјешења.

7.

Тема се бира из области које садржи студијски програм.

8.

Примјер прелиминарне структуре завршног рада који чине следећа
поглавља:
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
TЕХНИЧКИ ОПИС
КОНЦЕПТ
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ
ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКО РЈЕШЕЊЕ
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
ЛИТЕРАТУРА
#Коначна структура завршног рада се модификује у складу са задатом
темом ментора.
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7.

Ово упуство ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од школске
2009/10. године.
Предсједник Научно-наставног вијећа
Проф. др Миленко Станковић

Број:____________________
Бања Лука, 28.12.2009.године

УПУСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА НА II
ЦИКЛУСУ СТУДИЈА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
1.

Студент који стекне право на израду завршног рада пријављује тему на
пријавном обрасцу у Студентској служби у четири примјерка.

2.

Студентска служба провјерава испуњеност услова за одбрану завршног
рада и протоколише испуњену и потписану пријаву завршног рада.

3.

Један примјерак протоколисане пријаве завршног рада остаје у досијеу
студента у Студентској служби, а по један се доставља кандидату, ментору и
руководиоцу студијског програма.

4.

Пријава завршног рада на II циклусу студија обухвата следеће податке:
податке о кандидату и образовању, назив теме, структуру рада, датум
пријаве и потпис ментора. Уз пријаву се прилаже биографија кандидата и
образложење теме завршног рада.

5.

Образложење теме завршног рада садржи:
• Образложење назива рада,
• Предмет истраживања,
• Хипотезу са образложењем,
• Циљ истраживања,
• Методе истраживања,
• Садржај рада,
• Основну литературу.

6.

Завршним радом студент доказује да је на основу знања стеченог током
студија овладао заданом темом, обрадио је по одређеној методологији, те
овладао коришћењем и исправним навођењем стручне литературе и
терминологије.

7.

Завршни рад на II циклусу студија представља самосталну стручну обраду
одређеног проблема, односно идејног пројекта.

8.

Тема се бира из области које садржи студијски програм.

9.

Примјер прелиминарне структуре завршног рада који чине следећа
поглавља:
ИСТРАЖИВАЧКИ ДИО РАДА
1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА – ПРЕДМЕТ РАДА, МЕТОДЕ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
2. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
4. ЛИТЕРАТУРА

ПРИМЈЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА
1. КОНЦЕПТ
2. ИДЕЈНИ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ
3. ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКО РЈЕШЕЊЕ
#Коначна структура завршног рада се модификује у складу са задатом
темом ментора.
Ово упуство ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од школске
2009/10. године.

Предсједник Научно-наставног вијећа
Проф. др Миленко Станковић

