На основу члана 71. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске број 73/10, 104/11,84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), члана 54. Статута
Универзитета у Бањој Луци и члана 63. Правила студирања на I и II циклусу на Универзитету
у Бањој Луци, Наставно-научно вијећe Факултета политичких наука на 94. сједници одржаној
18.01.2018. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
о пријави и изради мастер рада
Члан 1.
Завршни рад на II циклусу студија је мастер рад.
Израда мастер рада је обавезна на II циклусу студија.
Мастер рад представља самосталну научну и/или стручну обраду одређеног проблема и
вреднује се са најмање 10, а највише 25 ЕCTS бодова. Број бодова којима се исказује мастер
рад, односно завршни дио студијског програма, улази у укупан број бодова потребних за
завршетак студија II циклуса.
Мастер рад се ради у посљедњем семестру II циклуса студија и овим радом студент
доказује да је на основу знања стеченог током студија овладао заданом темом, да је тему
обрадио по предвиђеној методологији, да зна да користи стручну и научну литературу и
терминологију, као и да је исправно наводи.
Тема мастер рада бира се из уже научне области из које се изводи настава на
студијском програму, а за кoју је матичан факултет на коме се изводи настава, осим када су у
питању комбиновани студијски програми.
Члан 2.
Студент пријављује мастер рад након овјере првог и уписа другог семестра, односно у
семестру у ком похађа предмет под називом завршни или мастер рад.
Члан 3.
Пријава мастер рада обухвата сљедеће документе: приједлог назива теме и сагласност
ментора, образложење теме мастер рада и биографске податке о кандидату.
Приликом израде пријаве мастер рада, кандидат је обавезан да се консултује са
наставником који испуњава услове да буде ментор, те добије сагласност о прихватању
менторства.
Ментор може бити наставник који има избор у звање за ужу научну област из које је
тема мастер рада.
Уколико кандидат није у могућности да добије сагласност наставника за менторство,
писменим путем, на прописаном обрасцу, подноси захтјев за именовање ментора Вијећу
студијског програма.
Пријава мастер рада се подноси на прописаним обрасцима, који су саставни дио овог
Правилника.

Члан 4.
Образложење теме мастер рада израђује се у форми идејне скице, тј. представља
најопштију замисао теоријско-методолошког оквира истраживања које кандидат планира
реализовати за потребе израде завршног рада.
Обим образложења теме мастер рада не би требао да прелази десет куцаних страница
текста.
Образложење теме мастер рада подноси се на прописаном обрасцу који је саставни дио
овог Правилника (Образац 2) и садржи:
- назив теме мастер рада,
- одређење предмета истраживања,
- циљеви истраживања,
- хипотетички оквир истраживања,
- методе и технике истраживања,
- научна и друштвена оправданост истраживања,
- списак основне литературе.
Члан 5.
Пријава мастер рада подноси се референту за студије другог циклуса, у четири (4)
примјерка.
Пријаву мастер рада и предложеног ментора усваја Вијеће студијског програма, у року
од 30 дана од дана комплетирања пријаве.
Члан 6.
Комисију за оцјену и одбрану рада именује Наставно-научно вијеће на приједлог
Вијећа студијског програма.
Комисија из претходног става састоји се од три члана, од којих најмање два морају
бити у наставничком звању док један члан комисије може бити сарадник у звању вишег
асистента.
Најмање два члана комисије из претходног става морају бити из уже научне области из
које је тема завршног рада.
Задатак комисије за мастер рад је да по предаји мастер рада изврши оцјену рада о чему
подноси извјештај Наставно-научном вијећу.
Члан 7.
У једној академској години наставник може бити ментор на највише 5 мастер радова.
Ментор даје научне и стручне савјете студенту у току истраживања и израде рада, а
студент самостално истражује и пише мастер рад.
Члан 8.
Након што заврши истраживање и напише рад студент предаје први рукопис рада
ментору на увид и преглед.
Ментор је дужан да прегледа рад и врати га студенту са примједбама, упутама и
мишљењем о раду најкасније 20 од дана предаје рада.
Студент је дужан поступити према свим упутствима и примједбама ментора прије
предаје радне верзије мастер рада Комисији.
Ако чланови Комисије сматрају да постоји потреба за додатном корекцијом рада, у
року од 15 дана достављају приједлог за дораду рада студенту и ментору, све док рад не буде
прихватљив за ментора и кандидата за коначно штампање и коричење.

Члан 9.
Након што ментор и Комисија прихвате мастер рад, кандидат предаје завршен,
укоричен рад у писаној форми у 7 примјерака, као и у електронском облику, референту за
студије другог циклуса.
Члан 10.
Комисија за оцјену и одбрану мастер рада дужна је да најкасније у року од 15 дана од
пријема укоричене верзије рада поднијети извјештај Наставно-научном Вијећу који садржи
опис и оцјену рада и приједлог да се рад прихвати и одобри његова одбрана, или да се рад
одбије.
Извјештај Комисије за мастер рад усваја Наставно-научно вијеће на првој наредној
сједници након подношења извјештаја.
Члан 11.
Кандидат може приступити одбрани мастер рада након што Наставно-научно вијеће
усвоји Извјештај о завршном раду и након што положи све предмете из студијског програма
који похађа на другом циклусу, односно испуни све остале обавезе из студијског програма.
Члан 12.
Одбрана мастер рада врши се јавно пред Комисијом.
Вријеме одбране завршног рада утврђује референт за студије другог циклуса у
договору с ментором, члановима комисије и кандидатом, које мора бити јавно објављено
најмање 7 (седам) дана прије одбране, на огласној табли и инернет страници Факултета.
Члан 13.
Седам дана прије одбране примјерак извјештаја о раду и сам рад могу се добити на
увид у студентској служби или библиотеци Факултета.
Члан 14.
Кандидат је успјешно одбранио мастер рад ако Комисија већином гласова позитивно
оцијени рад и одбрану, јединственом оцјеном од 6 до 10.
Комисија је дужна да најкасније у року од 5 (пет) дана од дана одбране рада достави
студентској служби записник са одбране рада.
Члан 15.
Ако је мастер рад негативно оцијењен, или ако није одбрањен, кандидат може још
једном поднијети пријаву за нови рад, у складу са овим правилником.
Члан 16.
Мастер рад мора у потпуности бити резултат самосталног рада кандидата. У случају да
ментор или други чланови комисије утврде да се у раду налазе дијелови туђег рада без
одговарајућег документовања и обиљежавања пренешених дијелова, односно да је цјелокупан
туђи рад представљен као кандидатов, рад ће се сматрати плагијатом и оцијениће се
негативно.
У случају да се након оцјене и одбране рада појави основана сумња да завршни рад не
представља самостални рад или да кандидат није, увријеме одбране рада, испуњавао друге
услове прописане општим актима и законом, спроводи се поступак за одузимање стеченог
звања.

Члан 17.
Формат и текст, корице, насловна страна, сажетак/аbstract и садржај рада морају бити у
складу са Правилником о дигиталном репзиторијуму Универзитета у Бањој Луци.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 18.
Овај Правилник примјењује се и на поступак пријаве и израде завршних (магистарских
радова) студената II циклуса студија, који су уписани академске 2011/2012.,
2012/2013.,2013/2014 и 2015/2016. године, а који до дана ступања на снагу овог Правилника
нису започели поступак пријаве завршног рада.
Оно што није регулисано овим Правилником мора бити у складу са Правилима
студирирања на првом и другом циклусу студија Универзитета.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК
Наставно-научног вијећа
Проф. др Здравко Злокапа

Образац-1
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
СМЈЕР:

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ПРЕДМЕТ: Пријава теме за израду мастер рада

Пријављујем тему за израду мастер рада под називом ________________________________
____________________________________________________________________________________ .

За ментора предлажем ____________________________ са којим/којом сам се консултовао/
ла током формулације назива теме и припреме образложења теме мастер рада, те добио/ла
сагласност да прихвата менторство.

Уз пријаву теме мастер рада прилажем:

1. Образложење теме мастер рада (попуњен Образац-2),
2. Биографију (попуњен Образац-3).

ПОТПИС МЕНТОРА
____________________

ПОТПИС КАНДИДАТА
_____________________

Образац – 2

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
СМЈЕР:
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

1. НАЗИВ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
а) назив теме завршног рада заснивајте на кључном појму или појмовима који се односе на предмет
истраживања,
б) водите рачуна о врсти и распореду ријечи које употребљавате при формулацији назива теме
завршног рада,
в) назив теме завршног рада треба да буде што краћи, јаснији и прецизнији,
г) при формулацији назива теме на почетку ставите појмове који указују на Ваш допринос предмету
истраживања, а у позадину оне који се односе на сам предмет истраживања,
д) поднаслов користите само ако додатно прецизира предмет или начин истраживања у односу на
наслов.

2. ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ИСТРАЖИВАЊА
а) одређење предмета истраживања представља конкретизацију назива теме завршног рада,
б) навести теоријско одређење предмета истраживања – укратко реферисати на постојеће научно
сазнање и(ли) претпоставке за стицање новог научног сазнања о предмету истраживања,
в) навести операционално одређење предмета истраживања – укратко навести шта се конкретно
истражује (коначно димензионирање предмета истраживања: селекција компоненти/чинилаца
садржаја предмета истраживања, временско димензионирање, просторно димензионирање,
дисциплинарно опредјељење).

3. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
а) таксативно навести научне и друштвене/примјење циљеве истраживања
б) научни циљеви указују на ниво научног сазнања који ће се остварити реализацијом истраживања
(дескрипција, класификација, објашњење, разумијевање, откриће, прогноза)
в) друштвени/примјењени циљеви указују на практичну корист која ће бити остварена реализацијом
истраживања

4. ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
а) у складу са изабраним истраживачким приступом (квантитативним, квалитативним, мјешовитим,
теоријским) навести хипотезе према одговарајућој класификацији ,
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б) за квантитативна и мјешовита истраживања навести хипотезе према критеријуму нивоа општости –
на два нивоа општости (заснивајућа и разрађујуће) или на три нивоа општости (општа, посебне,
појединачне),
в) за квалитативна и теоријска истраживања навести хипотезе према критеријуму спознајне улоге
(радну и помоћне хипотезе),
г) хипотезе треба постављати у складу са сљедећим критеријумима: смјелост, провјерљивост,
једноставност, претходна вјероватноћа, објашњавајућа и предвиђајућа моћ, сагласност са претходним
знањем,
д) хипотезе треба постављати у складу са сљедећим правилима: не смију бити уже или шире од
предмета истраживања, требају бити развијене на свим нивоима општости на којима је развијено
операционално одређење предмета истраживања, требају бити у складу са наведеним научним и
друштвеним/примјењеним циљевима истраживања, морају бити емпиријски или теоријски
провјерљиве.

5. ОСНОВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА
а) укратко представити начин на који ће бити реализовано истраживање,
б) у складу са предметом истраживања, циљевима истраживања, те постављеним хипотезама,
навести основне методе научног мишљења, општенаучне методе, методе за прикупљање података
и методе анализе података које ће бити кориштене приликом реализације истраживања,
в) приликом представљања метода/техника за прикупљање података укратко представити начин
узорковања (популацију, оквир узорковања, врсту узорковања, узорак).

6. НАУЧНА И ДРУШТВЕНА ОПРАВДАНОСТ ИСТРАЖИВАЊА
а) навести на који начин истраживање доприноси откривању новог и(ли) потврђивању постојећег
научног сазнања,
б) навести да ли истраживање доприноси рјешавању једног или више друштвених проблема.

7. СПИСАК ОСНОВНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
а) по азбучном или абецедном редослиједу презимена првог аутора навести изворе (научне и стручне
публикације) кориштене приликом израде образложења теме;
б) навођење извора вршити према APA стилу.

ПОТПИС КАНДИДАТА

Образац – 3

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име и презиме:
Мјесто и датум рођења:
Пребивалиште:
E-mail адреса и контакт телефон:
Образовање:
Познавање страних језика:
Научни и стручни радови:

Образац-4
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
СМЈЕР:

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ПРЕДМЕТ: Захтјев за именовање ментора за израду мастер рада

ПРИЈЕДЛОГ НАСЛОВА МАСТЕР РАДА

У складу са чланом 3. став 4. Правилника о пријави и изради мастер рада на
Факултету политичких наука, подносим захтјев за именовање ментора за пријаву
и израду мастер рада.

ПОТПИС КАНДИДАТА
_______________________

