УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 303/8
Датум: 09.02.2017. године
Београд, Краљице Марије бр.16
На основу члана 63 Статута Машинског факултета, Наставно-научно веће, на својој седници
одржаној дана 09.02.2017. године донело је,

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВИ НА МАСТЕР
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Члан 1.
У Правилнику о настави на мастер академским студијама- пречишћен текст бр. 1989/6 од
15.09.2016. године ( у даљем тексту: Правилник),
У Члану 4.3.3 после става 3 овог члана додаје се:
Студент може да, уз сагласност матичне Катедре узме тему за мастер рад и из предмета који
је положио на другом модулу .
Један наставник може у току школске године да води највише 8 мастер радова, а више од
тога само уз напред добијену сагласност Продекана за наставу.
Израда мастер рада траје најдуже 20 седмица.
У случају болести или других оправданих разлога, насталих после издавања теме мастер
рада, студент може да тражи продужење рока за израду, о чему одлуку доноси Продекан за
наставу, у договору са предметним наставником.
Брише се наслов тачке 4.6 Испити

Члан 2.

члан 4.6.1, став 1 мења се и гласи:
Испитни рокови су утврђени Статутом Факултета, а полагање испита дефинисано је
Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту Машинског факултета.
Члан 3.
Бришу се чланови од 4.62 закључно са чланом 4.6.5.
Члан 4.
Уместо става1 члана 4.7.1, додаје се:
Студент који успешно одбрани мастер рад стиче други степен високог образовања и стиче
диплому са академским називом Мастер инжењер машинства (маст.инж.маш). Уз диплому
се издаје и додатак дипломи.
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До издавања дипломе о стеченом високом образовању, издаје се уверење о завршеним
мастер академским студијама.
Ставови од 2 до 4 истог члана постају ставови 3 до 5.
Члан 5
Остали чланови Правилника остају непромењени.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ДЕКАН
________________________________________
проф. др Радивоје Митровић
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