Кратки подсетник за студенте
мастер академских студија (МАС) психологије
1. Корисни линкови
Веб-сајт Одсека за психологију
Распоред предавања
Веб-апликација за пријаву завршних радова РеМастер

2. Важни датуми
Пријава теме завршног рада до 30. јуна, а пожељно је да то буде
почетком летњег семестра.
Радну верзију завршног рада у оквиру предмета Студијски
истраживачки рад (СИР) пожељно је предати до 30. јуна.
Предаја завршног рада до 1. септембра.
Одбрана завршног рада до 30. септембра.

3. Пријава теме завршног рада
Студент најпре бира ментора с којим се договара о теми рада. Ментор
може да буде било који наставник који држи наставу на МАС.
Пријава теме и предаја завршног рада обавља се путем веб-апликације
РеМастер. Детаљна упутства о потребним корацима и поступку
доступна су у току коришћења апликације, али препоручује се да
прочитате упутство за њено коришћење.
Студентима се препоручује да прочитају и Упутство за израду радова
на мастер академским студијама, као и Правилник о завршним
радовима на мастер академским студијама.

4. Пријава финалне верзије рада
Након одобрења теме студент приступа изради рада. Радна верзија
рада доставља се ментору имејлом у Word формату. На основу радне
верзије ментор даје оцену за предмет СИР. СИР се пријављује као било
који други испит.

Финална верзија рада доставља се када је студент положио све испите
укључујући и СИР. Финална верзија рада у PDF формату се доставља
ментору, референту на адресу masterstudije@ff.uns.ac.rs.
Штампани облик рада доставља се ментору у онолико примерака
колико има чланова комисије уз додатни примерак за библиотеку.
Сваки штампани примерак студент треба да потпише на месту које је
предвиђено моделом насловне странице.

5. Одбрана завршног рада
Студент на одбрану доноси индекс, а пре тога је потребно да добије
потврду из библиотеке да нема задужених књига и потврду да је
положио све испите. Проверите на време да ли су сви вам сви
положени испити заведени.
Уколико студент не одбрани рад у предвиђеном року, може поднети
молбу за продужење рока за предају финалне верзије мастер рада, али
тај рок не може да буде дужи од 6 месеци. У супротном, цео поступак
пријаве теме и рада се понавља.

6. Додатне активности
Позивамо вас да се укључите у активности Одсека за психологију.

За све додатне информације обратите се
координатору мастер академских студија.

