Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА
Веза: Правилник о мастер струковним студијама број 212/5 од 31.3.2015. са изменама и
допунама
1.Одобрење теме мастер рада
1) Мастер рад је завршни испит мастер струковних студија и вреднује се са 20 ЕСПБ
бодова на студијском програму Струковни мастер васпитач.
2) Мастер рад представља истраживачки рад студента у којем студент примењује стечена
знања из области предшколског васпитања и образовања и методологије истраживања
у васпитно-образовном раду. Мастер рад је пројекат у којем се решава практични
проблем из области предшколског васпитања и образовања који је прихваћен од
стране високошколске установе.
3) Мастер рад се може пријавити на почетку трећег семестра. Услов за одбрану мастер
рада су положени сви испити на студијском програму.
4) Кандидат, након идентификовања проблема и усаглашене теме мастер рада са
ментором, подноси захтев Наставно-стручном већу за одобрење израде мастер рада.
Захтев се подноси преко студентске службе која врши потребне провере података и
испуњености услова од стране студента. Захтеви се уводе у протокол-попис аката за
сваког студента по редоследу подношења у који се уводе сви остали подаци по систему
подбројева. ОБРАЗАЦ 1МСС
5) Наставно-струћно веће одлучује о прихватању теме мастер рада и именује Комисију за
одбрану мастер рада, на предлог предметног наставника – ментора.
6) Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана (ментор,председник комисије
и члан) су наставници који учествују у настави на мастер студијама.
7) Једном задата тема мастер рада истом кандидату се не може поновити.
8) У једној школској години наставник може преузети менторство на завршним мастер
радовима у оквиру одобреног броја које одређује Наставно веће почетком школске
године.
2.Предаја мастер рада
1) По завршеној изради мастер рада, студент предаје студентској служби завршни рад од
1. до 15. у месецу. Мастер рад се предаје у четири примерка штампане верзије и једној
електронској верзији (CD).
2) Мастер рад се предаје у тврдом повезу (обавезан 1 примерак тврдог повеза).
3) Електронска верзија завршног рада мора бити обликована тако да буде пресликана
штампана верзија завршног рада, заједно с насловном страницом, садржајем и
припадајућим прилозима.
4) Студентска служба ће, након што утврди да је студент положио све прописане испите и
испунио све наставне, финансијске и друге обвезе, по један примерак завршног рада
проследити ментору и осталим члановима Комисије. ОБРАЗАЦ 2МСС
• Пројекат истраживања у оквиру предмета Студијски истраживачки рад се предаје
студентској служби у испитном року пре одбране мастер рада и то: један одштампан
примерак потписан од стране ментора и студента.
3. Саставни делови мастер рада и упутство за техничко писање мастер рада садржани су у
Правилнику о мастер струковним студијама број 212/5 од 31.3.2015. и његовим изменама и
допунама а објављени су на сајту Школе.
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4. Поступак одбране завршног/мастер рада
1) Извештај о подобности мастер рада за одбрану ментор доставља, Секретаријату,
најкасније у року од 30 дана од пријема рада на читање.ОБРАЗАЦ 3МСС
2) Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на
увид јавности 7 дана.
3) Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе и
на сајту Школе. ОБРАЗАЦ 4МСС
4) После истека рока за увид јавности, уколико су достављене примедбе у писаној форми,
Секретаријат доставља примедбе ментору, који је дужан да их размотри током одбране
рада.
5) Након протека рока за увид јавности, ментор у договору са кандидатом и члановима
Комисије одређује термин одбране мастер рада и о томе обавештава Студентску
службу.
6) Студентска службу доставља студенту обавештење о времену и месту јавне одбране
мастер рада. ОБРАЗАЦ 5МСС
7) Када ментор закључи да мастер рад није подобан за одбрану (негативан Извештај),
позива кандидата да у року од два месеца достави поправљени текст.
8) Студентска служба обавештава студента о закључку Kомисије. Ово обавештење, заједно
са примедбама Kомисије, доставља се студенту препорученим писмом.
9) Одбрана мастер рада је јавна, а одржава се у службеним просторијама Школе.
Оглашава се на огласној табли Школе најкасније пет дана пре одбране. ОБРАЗАЦ 5МСС
10) Студент коме није дозвољено да приступити усменој одбрани
или који није одбранио завршни рад може да затражи избор
новим задатком.
11) Датум одбране мастер рада, назив теме, остварени бодови
студентов индекс. Индекс потписују сви чланови Kомисије.
12) Кад студент не одбрани мастер рад, у индекс се уписује да
одбрани предати мастер рад.

завршног/мастер рада
нове теме у складу са
и оцена уписују се у
студент није успео да

5. Вођење записника
1) О одбрани мастер рада саставља се записник у три примерка који потписују сви
чланови Kомисије.ОБРАЗАЦ 6МСС
2) По завршетку одбране мастер радa Комисија доставља испуњени записник Студентској
служби.
3) Записник о одбрани мастер рада се евидентира кроз Матичну књигу студената.
4) Према подацима садржаним у Записнику о одбрани мастер рада Студентска служба
израђује нацрт решење о одбрањеном мастер раду, које се доставља директору Школе
на потпис. ОБРАЗАЦ 7МСС.
5) На основу Записника о одбрани мастер рада и решења директора, издаје се Уверење о
завршеним мастер струковним студијама. ОБРАЗАЦ 8МСС
6) Студентска служба Школе, електронску верзију мастер рада прослеђује Библиотеци
Школе на архивирање.
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6.Завршетак мастер струковних студија
Завршетком мастер струковних студија на студијском програму Струковни мастер васпитач
стиче се диплома високог образовања другог степена струковних студија и стручни назив
струковни мастер васшитач.
Уз диплому се издаје и додатак дипломи.

7. Студентско вредновање квалитета студија
Студентско вредновање квалитета студија у Школи обавља се на начин прописан Правилником
о самовредновању квалитата студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова
рада.

Секретар
Ана Пејић
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Ш А Б А Ц
Број:
Датум:
Шабац

Образац 1 МСС

Презиме и име студента:_______________________________________________________________,број
индекса________________, адреса:___________________________________________, тел.________
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Пријављујем тему завршног рада из
___________________________________________________________________________________________
под
насловом:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
код ментора: ________________________________________________________________
Студијски програм: Струковни мастер васпитач
Основни задаци мастер рада (пројекат којим се решава практични проблем):
1.
2.
3.
5.
6.

Смернице за израду завршног мастер рада
1.
2.
3.
5.
6.

Потпис студента: _________________________________ Број индекса: _________
Обрадио референт за студентска питања__________________________________
Сагласност ментора: _______________________________
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Ш А Б А Ц
ОБРАЗАЦ 2 МСС
ПРИЈАВА
ЗА ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ
Презиме и име студента:_____________________________________________________________________
Адреса и број телефона:
___________________________________________________________________________________________
Тема мастер рада:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Ментор:___________________________________________________________________________________
Увидом у ДОСИЈЕ утврђено је да је студент: ________________________________________________,
положио све прописане испите и испунио наставне, финансијске и друге обавезе, те се може приступити
одбрани мастер рада.
Датум пријаве: ______________________________
Ментор:

Референт за студентска питања

________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________________________

Рад предат Комисији и библиотеци__________________________________________
Извештај о подобности рада достављен дана______________(најкасније у року од 30 дана од
дана пријема рада на читање).
Рад са извештајем комисије ставља се на увид јавности у трајању од 7 дана.
Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе у
библиотеци и на сајту Школе – Образац 3 МСС
Примедбе јавности достављене_____________________.
Одбрана рада заказана за___________________.

Услове за одбрану мастер рада проверила ______________________________.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Ш А Б А Ц
ОБРАЗАЦ 3 МСС

I

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
1. Датум именовања (избора) комисије:
2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне
области за коју је изабран у звање и назив установе у којој је члан комисије запослен:

II

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Име, име једног родитеља, презиме:
2. Датум и место рођења, општина, држава:
3. Студијски програм основних студија које је кандидат завршио:
4. Датум завршетка основних студија:
III НАСЛОВ МАСТЕР РАДА:
IV ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА:
Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл.
V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА
Рад је истраживачки (пројекат којим се решава практични проблем)
VI ЗАКЉУЧЦИ
Оцена квалитета садржаја рада (оцена истраживања и резултата, квалитета понуђеног решења,
закључака и др) и оцена писаног рада (квалитет написаног текста, вредност прилога и сл.).
VII КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА:
1. Да ли мастер рад садржи све битне елементе и да ли је написан у складу са насловом
рада
2. Недостаци мастер радa и њихов утицај на резултат истраживања
VIII ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене мастер радa, комисија предлаже:
- да се мастер рад прихвати а кандидату одобри одбрана;
- да се мастер рад враћа кандидату на дораду (да се допуни односно измени), или
- да се мастер рад одбија.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Правилник о мастер студијама
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Ш А Б А Ц
ОБРАЗАЦ 4 МСС

На основу члана 61 став 2 Правилника о мастер струковним студијама даје се следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Мастер рад студента ___________________________________________________ под насловом:

_________________________________________________________________________________

са извештајем Комисије ставља се на увид јавности и налази се у Библиотеци Школе са роком
од 7 дана.
Обавештење доставити на огласну таблу и сајт Школе.

Датум: ________________

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

_____________________________________
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Ш А Б А Ц
ОБРАЗАЦ 5 МСС

ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавна одбрана мастер рад студента ___________________________________________________
под насловом:

_________________________________________________________________________________

Обавиће се дана __________________, просторија ________________________.
Обавештење се објављује најмање 5 дана пре заказане одбране о чему се обавештава студент.

Датум: ________________

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

_____________________________________
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ Ш А Б А Ц
ОБРАЗАЦ 6 МСС

ЗАПИСНИК
О ПОЛАГАЊУ/ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ/МАСТЕР РАДА
- три примерка-

Студент ___________________________________________ број индекса: ______________,
студијски програм: Струковни мастер васпитач
урадио/ла је завршни мастер рад под насловом:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_
под руководством ментора: _________________________________________________________.

Усмена јавна одбрана пред Комисијом у саставу:
1. ______________________________________________ , председник
2. ______________________________________________, ментор
3. ______________________________________________, члан
одржана је _____________ год. у _____ часова, у сали ________ , у присуству ______ лица.

На основу поднетог рада, усменог излагања студента и његових одговора на постављена питања,
Комисија
је једногласно донела следећу
ОДЛУКУ
Да је кандидат ___________________________________ успешно одбранио мастер рад и добио оцену:
1. израда писаног рада, оцена _____________________
2. усмено излагање/одбрана рада, оцена______________________:
Коначна оцена мастер рада _______________ ( _________ ), поени(_____________).
(Коначна оцена рада чини просек оцене писаног рада и оцене усмене одбране мастер рада).

Датум:_____________
Чланови Комисије:
1.__________________________, председник
2.__________________________, ментор
3. __________________________, члан

Правилник о мастер студијама
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ОБРАЗАЦ 7 МСС

Висока школа струковних студија за васпитаче
Број:
Дана:
Шабац

На основу члана 67 Правилника о мастер струковним студијама, Директор Високе школе
струковних студија за васпитаче у Шапцу доноси следеће

РЕШЕЊЕ
Утврђује се да је студент____________________________________, индекс број __________,
дана______________ одбранио завршни мастер рада на на студијском програму Струковни
мастер васпитач на тему___________________________________________________________,
пред комисијом у саставу:
• _______________________, ментор
• ___________________________,председник комисије,
• __________________________члан комисије
са општом оценом ___________________________ .

ДИРЕКТОР

Напомена: Ово решење припрема студентска служба
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ОБРАЗАЦ 8 МСС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Висока школа струковних студија за васпитаче
Број:
Дана:
ШАБАЦ

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу на основу члана 29 Закона о
општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/216.) и лужбене
евиденције, на захтев ______________________, издаје

УВЕРЕЊЕ

Драгица (Бранко) Перић, рођена 22. јануара 1975. године у Шапцу, дана 5. октобра
2017. године завршила је мастер струковне студије другог степена, на студијском
програму Струковни мастер васпитач, обима 120 ЕСПБ бодова, са просечном 10
(десет) и тиме стекла високо образовање другог степена струковних студија и стручни
назив струковни васпитач.

ДИРЕКТОР
Др Светланa Карић
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