Завршни рад на основним академским студијама
Члан 22.
Завршни рад је самосталан рад студента из одређене теме, чија се израда и одбрана
врше на крају студијског програма.
Завршни рад мора бити из области изборног подручја - модула које је студент
уписао.
Студент може узети завршни рад само код наставника који је ангажован на неком
од предмета изборног подручја - модула Студијског програма на коме је студент уписан,
или код наставника код кога је полагао предмет који припада другом изборном подручју
основних студија.
Списак тема за завршни рад и наставника који су за њих одговорни утврђује
катедра која је надлежна за изборно подручје, најкасније до почетка осмог семестра.
Студент може, уз образложење, предложити и тему ван овог списка, коју треба да одобри
надлежна катедра.
Студент може по одобрењу шефа катедре која је надлежна за изборно подручје из
кога је тема рада, до краја осмог семестра, да промени тему завршног рада. Тема се може
променити само једанпут.
Студент је у обавези да одбрани завршни рад у року од једне године од дана
одобрења теме. У супротном студент мора да узме нову тему. Студенту се може на његов
захтев, изузетно у оправданим случајевима, по одобрењу шефа катедре која је надлежна за
изборно подручје из кога је тема рада, одобрити продужење рока за одбрану завршног
рада, али највише за шест месеци.
Списак тема завршних радова објављује се на сајту Факултета, а исте теме се не
могу одобрити у периоду од 3 године од последње одбране.

Члан 23.
Студент и наставник се договарају око садржаја завршног рада, а затим наставник
додељује тему студенту и даје му упутства за израду завршног рада.
Радно ангажовање студента на изради завршног рада по правилу износи око 250
радних сати, односно око 6 радних недеља.
Члан 24.
По завршетку израде завршног рада, студент предаје два примерка рада у писаној
форми, спирално укоричена, руководиоцу израде завршног рада, а један примерак рада у
електронској форми на CD-у Студентском одсеку.
За пријаву одбране завршног рада студент мора имати положене све испите и
испуњене све обавезе предвиђене студијским програмом.

Пријава одбране завршног рада се врши на прописаном обрасцу Факултета,
нађкоме студентски одсек оверава испуњеност услова из претходног става.

Члан 25.
Одбрана завршног рада је јавна и врши се у просторијама Електротехничког
факултета, пред комисијом чије чланове одређује надлежна катедра. Комисија се састоји
од најмање два члана, од којих је један руководилац израде завршног рада, а други
наставник, асистент или сарадник у настави ангажован на неком од предмета изборног
подручја Студијског програма на коме је студент уписан.
Јавна одбрана рада се састоји од усмене презентације рада од стране студента,
постављања питања од стране чланова комисије у вези са темом рада и одговарања
студента на постављена питања.
Успех на јавној одбрани завршног рада изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).

