На основу чл.119. а у вези чл.42. ст. 1 и ст.8. Статута, на предлог Наставног већа, Наставно
научно веће Медицинског факултета у Београду (у даљем тексту Факултет) је на седници
одржаној 15.12. 2009.год. донело

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ДИПЛОМСКОГ ИСПИТА
Члан 1.
Овим правилником уређује се полагање дипломског испита на интегрисаним студијама
медицине које се организују на Универзитету у Београду - Медицински факултет (у даљем
тексту студије медицине)
Члан 2.
Студије медицине се завршавају полагањем дипломског испита, који се састоји из израде и
одбране дипломског рада у складу са студијским програмом.
Израда и одбрана дипломског рада доноси студенту 10 ЕСПБ.
Члан 3.
Теме и менторе дипломског рада предлажу катедре. Теме за дипломски рад могу предложити
и студенти у консултацији са катедром, која усваја предлоге студената и одређује менторе за
предложене теме.
Катедре достављају Наставном већу комплетан списак ментора и тема. Коначну листу тема
за дипломски рад за наредну школску годину утврђује Наставно веће.
Листа тема и ментора се објављује у Водичу за шесту годину студија и на интернет страници
Факултета.
Члан 4.
У последњој години студија, а најкасније до почетка XII семестра студент бира тему
дипломског рада.
Члан 5.
Дипломски испит је јаван и полаже се пред комисијом од три члана.
Комисију за полагање дипломског испита одређује катедра из редова наставника и сарадника
Факултета.
Члан 6.
Студент предаје урађени дипломски рад комисији, која у року од 15 дана оцењује рад.
Уколико комисија позитивно оцени рад, заказује се јавно полагање дипломског испита преко
студентске службе Факултета.
Комисија у договору са студентом одређује датум одбране рада, који се објављује на интернет
страници Факултета.
Члан 7.
Дипломски испит се полаже у свим испитним роковима. Студент који не положи дипломски
испит у првом року, поново га пријављује за наредни испитни рок.

Члан 8.
Уколико је у току студија урадио најмање два студентска рада и као први аутор их саопштио
на студенским конгресима, о чему постоји писани доказ или je објавио рад у часопису са
рецензијом, студент се ослобађа израде дипломског рада.
Студенстки радови који нису прошли факултетску рецензију не могу да замене дипломски
рад.
Члан 9.
Дипломски испит се оцењује описном оценом ( одбранио).
Тема диплпмскпг рада и пписна пцена се уписују у диплпму. Укпликп диплпмски рад
замеоују претхпднп урађени студентски радпви, у диплпму се кап тема диплпмскпг рада
уписује тема, пднпснп рад пп избпру студента и унпси пписна пцена.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли и интернет
страници Факултета а примењиваће се од школске 2009/2010 године.
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