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 ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА 

Планирање времена излагања 

 Време излагања рада договара се са ментором. Оквирно износи, у случају: дипломског рада - 10 

мин, мастер рада - 15 мин, специјалистичког рада - 20 мин. и докторског рада 30 - 40 мин. 
 Излагање завршити у оквиру задатог времена. Уколико је направљена лоша процена од стране 

кандидата, у погледу броја слајдова, препорука је да кандидат пређе на закључак рада и избегне 
„прелиставање“ слајдова да би сви били показани. 

 

Припрема презентације 

 Проверити текст на слајду да би се избегле словне грешке у тексту. Пре одбране треба 
проверити анимације и начин и брзину појављивања слајдова. 

 Слајд не треба да садржи много текста, не треба копирати читаве реченице/пасусе из рада. 

Оквирно, поштовати препоруку: максимум по слајду је „6x6“ (шест речи у шест редова) 

 Користити контраст између слова и позадине да би текст био јасан и читљив.  
 Користити већи фонт да би текст био читљив. 

 Слајдове означити кратким насловима. 
 Текст на слајдовима подразумева академски стил писања. Слајд са натписом: „Хвала на пажњи“ 

треба избегавати због формалних околности одбране рада. Из истог разлога, избегавати жаргон 
и илустрације које би биле примереније неким другим околностима презентације.  

 Први и последњи слајд обавезно треба да садрже: заглавље (Универзитет у Београду, Факултет 
организационих наука), наслов рада, име и презиме кандидата, ментора и чланова комисије. 

 Други слајд треба да садржи предмет истраживања и хипотезу/е (у даљем излагању, кандидат 
ће настојати да истакне основе свог истраживања у циљу доказивања хипотезе/а). 

 Завршни слајдови треба да садрже закључке, ограничења истраживања, као и правце будућих 
истраживања. 

 Избегавати коришћење страних речи и израза, када за то постоје речи и изрази у српском језику. 
 Уколико постоје појмови или имена аутора, писана другачијим писмом од српског ћириличног и 

латиничног, обавезно их назначити курзивом или знаком навода или написати како се 
изговарају. 

 Уколико је слика преузета или се цитира неки извор, то обавезно  треба да се означи, тако што ће 

се навести презиме аутора и година издавања или други извор. 
 Уколико има много текста у сликама, користити скраћенице или боје и њихово тумачење у 

легенди. 
 

Излагање 

 Инсталирати и проверити презентацију у сали где је заказана одбрана рада, 15 минута пре 

почетка одбране. Снимити и у ранијим верзијама PowerPoint-а и снимити презентацију на више 
носача меморије (имати резервне варијанте).  

 Не прекидати чланове комисије док говоре.  
 Имати код себе папир и оловку, због евентуалног записивања питања чланова комисије. 
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 Одевање прилагодити формалним околностима. 


