УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА СТУДЕНАТА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
Општи подаци о поступку пријављивања, писања и одбране дипломског рада налазе се у
Правилнику о полагању дипломског испита на сајту Медицинског факултета у Београду.
Циљ израде дипломског рада je да будући доктор медицине:
- упозна методологију писања научног, односно стручног рада
- стекне најновија сазнања из области у оквиру које се пише рад
- савлада употребу информационих система за претраживање иностраних и домаћих
база података
стекне искуство у презентовању резултата рада
Ментор: ментори дипломског рада могу бити наставници и асистенти са докторатом
Могућа форма рада:
- експериментални или истраживачки рад - рад урађен на основу експеримента или анализе
података из медицинске документације
- преглед литературе - прегледни рад у којем се обрађује одређена тема на основу података
из савремене литературе
- приказ случаја (болесника) - уз одговарајућу теоријску дискусију о медицинском
проблему на који се односи приказани случај
Обим рада: 10 до 20 куцаних страница
Начин писања рада:
Текст рада треба куцати у програму за обраду текста Word, са двоструким проредом,
фонтом Times New Roman и величином слова 12 тачака (12 pt). Све маргине подесити на 25
mm, величину странице на формат А4, текст куцати са левим.поравнањем иувлачењем
пасуса за 10 mm, без дељења речи на крају реда. После сваког знака интерпункције треба
ставити само један празан карактер. Странице се нумеришу арапским бројевима у средини
горњег дела изнад текста. Текст се може штампати двострано. Подаци о коришћеној
литератури означавају се у тексту арапским бројевима у угластим заградама - нпр. [1, 2] и то
редоследом којим се референце појављују у тексту.
Насловна страна - се не нумерише, на њој једно испод другог треба написати следеће:
- наслов рада великим словима
- име студента и број индекса
- име ментора
- катедра на којој je рад написан и одбрањен
- година одбране.
Структура рада:
- експериментални и истраживачки рад: Увод, Циљ рада, Методе рада, Резултати,
Дискусија, Закључак, Литература
- преглед литературе:Увод, одговарајући поднаслови, Закључак, Литература
- приказ случаја (болесника): Увод, Приказ, Дискусија, Литература
Рад може садржати табеле, графиконе и фотографије. Табеле се означавају арапским
бројевима no редоследу навођења у тексту, са називом изнад табеле. Графикони и
фотографије се означавају арапским бројевима no редоследу навођења у тексту, са називом
испод графикона, односно фотографије.

Литература: Референце нумерисати редним арапским бројевима према редоследу
навођења у тексту. Референце се цитирају према Ванкуверском стилу.
Rad iz časopisa:
Ripple MG, Grant JR, Mealey J, Fowler DR. Evaluation of aortic injury in driver fatalities occuring in motor vehicle
accidents in the State of Maryland for 2003 and 2004. Am J Forensic Med Pathol 2008; 29:123-7.
Knjiga:
Saukko P, Knight B. Knights Forensic Pathology. 3nd ed. London: Arnold; 2004.
Besson A, Saegesser F. A Colour Atlas of Chest Trauma and Associated Injuries. London: Wolfe Medical Publications;
1983.
Poglavlje iz knjige:
Reiter EO, D'Ercole JA. Disorders of the anterior pituitary gland, hypothalamus and growth. In: Rudolph CD, Rudolph
AM, editors. Rudolph's Pediatrics. New York: McGraw-Hill; 2003. p.2011-25.

Примери навођења осталих публикација могу се наћи на интернет-страници:
http://w w w. nlm. nih. gov/bsd/uniform_requirements. html
Одбрана рада:
Одбрана дипломског рада je усмена и јавна. Изводи се у просторијама Медицинског
факултета, као и у његовим наставним базама. TOKOM усмене одбране дипломског рада могу
се користити мултимедијалне презентације (компјутерске презентације, слајдови, видео
презентације).
Комисију за одбрану дипломског рада од три члана, коју чине наставници и асистенти са
докторатом, именује шеф катедре. Ментор je обавезан члан комисије и мора бити на
предмету на којем студент ради дипломски рад.
О обављеном дипломском испиту води се записник, који мора да садржи назив теме, име
кандидата, имена чланова комисије, место, време одбране дипломског рада и оцену.

