
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА 
 

ПРАВИЛНИК О МАГИСТАРСКИМ СТУДИЈАМА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Образовање за магистарске студије (  студије другог циклуса ) подразумјева 
стицање знања и способности за научно-истраживачки рад и примјену резултата науке 
у пракси. 

Магистарска теза је резултат самосталног научног рада студента, којим се 
систематизују постојећа научна знања и даје допринос новим  научним сазнањима. 
 

Члан 2. 
 

Магистарске студије остварују се на основу наставног плана који доноси 
Медицински факултет уз сагласност Универзитета у Источном Сарајеву. 

Наставни програм магистарских студија доноси Медицински факултет. 
Медицински факултет може организовати магистарске студије у сарадњи са 

другим високошколским установама. 
 

УСЛОВИ УПИСА 
 

Члан 3. 
 

У прву годину магистарских студија може да се упише лице које је на 
Медицинском факултету стекло високо образовање и има просјечну оцјену у току 
основних студија најмање 8,00 и познаје један свјетски језик. 

Потврду о знању језика кандидат посебно подноси уколико није за вријеме 
основних студија учио и полагао испит из страног језика. 

 
Члан 3. А 

 
Кандидат који испуњава услове у погледу просјечне оцјене, али је високо 

образовање стекао на другом факултету, може да упише магистарске студије само за 
одређене образовне профиле који су утврђени Статутом факултета. 
 

Члан 3.Б 
 

Упис на магистарске студије се врши путем конкурса, који се расписује за 
утврђени број кандидата. 

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и остаје отворен 15 
дана. 

Одлуку о броју кандидата који се уписују на магистарске студије, а за чије 
образовање се средства обезбјеђују у буџету  Р.С доноси Влада на приједлог 
Универзитета. 



Одлуку о броју студената који се сами финансирају доноси Влада Р.С на 
приједлог факултета у складу са кадровским, техничким, просторним и другим 
могућностима факултета. 

Одлуке из последња два става се доносе до 31. маја текуће године,а за наредну 
школску годину. 
 

Члан 4. 
 

Странац може уписати магистарске студије под истим условима као и 
држављанин РС или БиХ, под условом да влада Српским језиком. 

Провјеру знања Српског језика врши посебна установа утврђена Статутом. 
Ближи услови уписа странаца се утврђују Статутом. 
 

Члан 5. 
 

Магистарске студије организују се и спроводе за образовне профиле које 
утврђује Научно - наставно вијеће Медицинског факултета својом одлуком. 

Избор између пријављених кандидата врши конкурсна комисија коју бира 
Научно - наставно вијеће Медицинског факултета. 

Критеријум за избор кандидата је просјечна оцјена у току основних студија. 
 

СТУДИЈЕ 
 

Члан 6. 
 

Магистарске студије трају 2 године ( 4 семестра ). 
Први и трећи семестар почињу 1. октобра текуће године и трају до 31. јануара 

наредне календарске године. 
Други и четврти семестар почињу 15. фебруара и трају до 10. јуна текуће године. 
У једном семестру настава траје 15 седмица, а фонд теоријске и практичне 

наставе ( семинар, консултације, менторски рад, колоквијални часови, 
експериментални рад и научно истраживачки рад ) је 15 до 180 часова зависно од плана 
и програма. 

У изузетним случајевима почетак семестара се може помјерити, у складу са 
техничким, кадровским и другим потребама Медицинског факултета. 

 
Члан 7. 

 
У првом семестру се изводи настава теоријско – методолошких садржаја. 
Услов за овјеру првог и упис другог семестра је одслушана настава из првог 

семестра коју у индексу магистранта овјерава предметни наставник. 
 

Члан 8. 
 

У другом семестру се изводи настава стручних и научно – стручних садржаја. 
Услов за овјеру другог семестра је одслушана настава.Студент који није испунио 

услове за овјеру другог семестра обнавља упис у прву годину магистарских студија. 
За вријеме трајања обновљене године магистрант има право полагања заосталих 

испита. 
Услов за упис трећег семестра је овјерен други семестар. 



 
Члан 9. 

 
У трећем семестру студент практичним радом усавршава специфичне методе 

научно – истраживачког поступка. 
Магистрант може по одслушаној настави или у току трећег семестра да одабере 

тему магистарске тезе у складу са својим опредјељењем за рад у науци. 
Приједлог теме магистарске тезе, који се подноси Научно - наставном вијећу 

Медицинског факултета, садржи: предмет и циљ истраживања, основне хипотезе од 
којих се у истраживању полази и методе које се могу примјењивати. 

Научно – наставно вијеће, рјешењем формира Комисију од 3 до 5 чланова која 
истом подноси извјештај о подобности теме и кандидата. 
           Научно – наставно вијеће одлучује о одобравању рада на магистарској тези, а по 
добијеној сагласности Етичког комитета магистрант наставља рад на магистарској тези 
под руководством ментора који је и сам члан Комисије. 

Чланови Комисије морају имати одговарајуће научно звање и најмање 1 члан не 
смије бити у радном односу на факултету. Комисија је дужна поднијети извјештај о 
подобности теме и кандидата у року од 60 дана од дана именовања, а у супротном 
Вијеће именује нову Комисију. 
 

Члан 10. 
 

У четвртом семестру магистрант ради на завршавању магистарске тезе и обавља 
потребне консултације са ментором и другим наставницима.  

 
МАГИСТАРСКА ТЕЗА И РАД СА МЕНТОРОМ 
 

Члан 11. 
 

За одобрену тезу која није одбрањена у року од три године од дана одобрења 
теме, магистрант подноси  захтјев за одобрење даљег рада на магистарској тези. 

Када одлучује о  захтјеву из претходног става, Научно - наставно вијеће оцјењује 
разлоге и оправданост даљег рада уз мишљење ментора. 

Магистрант може да брани тезу на поновљени захтјев само ако Научно - 
наставно вијеће донесе одлуку о томе. 

 
Члан 12. 

 
У току једне школске године ментор може да има највише два нова магистранта. 
Ментор је обавезан да: 

- обезбједи услове за израду тезе 
- прати рад магистранта и пружа стручно-методолошку помоћ у изради тезе 
- обавља потребне косултације и по потреби упућује магистранта на консултације 

са другим стручњацима 
- даје писмену сагласност за предају завршене магистарске тезе на оцјену. 

Поред ментора могуће је за предложену тему кандидату одредити и коментора. 
 
 
 
 



Члан 13. 
 

Уколико магистрант и ментор нису у могућности да у току рада остваре 
међусобну сарадњу, на тражење кандидата или ментора, могуће је одредити 
магистранту новог ментора. 

У случају промјене магистрант може наставити да ради на одобреној теми уз 
саласност претходног ментора. 

Ако претходни ментор ускрати сагласност, магистрант пријављује другу тему. 
Промјена ментора може се извршити само једном. 
У случају оправдане спрјечености када ментор није у могућности наставити рад 

са магистрантом, Научно - наставно вијеће одређује новог ментора. 
 
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ИСПИТНИ РОКОВИ 
 

Члан 14. 
 

Испитни рокови су: сваког мјесеца након одслушаног предмета. 
Оцјена се уписује у индекс, пријаву и записник. 
Магистрант који није постигао успјех на испиту оцјењује се  са ''није положио'' и 

та оцјена се не уписује у индекс. 
 

Члан 15. 
 
Успјех постигнут на испиту изражава се оцјеном од 6 до 10. 
Оцјена се уписује у индекс и пријаву, а тестови се чувају у документацији. 

 
 

ОДБРАНА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ 
 

Члан 16. 
 

После савладаног наставног програма и положених испита магистрант стиче 
право на одбрану магистарске тезе. 

Магистрант, уз сагласност ментора, подноси Научно - наставном вијећу на 
оцјену завршену тезу са захтјевом за одобравање одбране магистарске тезе. 

Уз захтјев магистрант предаје на увид и индекс, комплетно завршену 
магистарску тезу ( у 5 примјерака, односно 6 ако има именованог и ментора и 
коментора ). 

 
Члан 17. 

 
Комисија подноси извјештај о оцјени магистарске тезе Научно - наставном 

вијећу факултета са мишљењем о завршеној магистарској тези. 
Уколико у разумном року Комисија не достави извјештај из претходног става, 

Научно - наставно вијеће именује нову Комисију. 
Прије сједнице Вијећа, Извјештај о оцјени завршене магистарске тезе и 

магистарска теза се стављају на увид јавности у трајању од 30 дана. 
Ако је на магистарску тезу и извјештај Комисије било примједби, Комисија је 

дужна Научно - наставном вијећу доставити своје мишљење о приспјелим 



примједбама и сугестијама са посебним освртом на питања која се односе на оцјену 
стручне и научне заснованости тезе. 

 
Члан 18. 

 
  Научно – наставно вијеће може на приједлог Комисије да: 
1. одбаци или одбије примједбе и одобри јавну одбрану 
2. да усвоји примједбе и сугерише кандидату да доради тезу 
3. да усвоји примједбе и не одобри кандидату јавну одбрану 
   Магистрант коме није одобрена одбрана из тачке 3. ради нову тезу. У том 
случају Научно - наставно вијеће магистранту одобрава израду тезе под новим 
називом и одређује му новог ментора. 
   Одлука о одбрани магистарске тезе се објављује на огласној табли Факултета. 
Јавна одбрана се јавно објављује и теза ставља на увид јавности најмање 
петнаест дана прије одбране. 
 

Члан 19. 
 

   Ако је на сједници Научно - наставног вијећа усвојен позитиван извјештај 
Комисије за оцјену магистарске тезе, магистрант заказује јавну одбрану у 
договору са члановима именоване Комисије. 
  Магистарска теза јавно се брани на Медицинском факултету. 

 
Члан 20. 

 
   Јавној одбрани магистарске тезе присуствују чланови Комисије и ментор. 
  Члановима Комисије се доставља биографија магистранта прије почетка јавне 
одбране. 

Члан 21. 
 

   Јавна одбрана почиње упознавањем присутних са биографским подацима 
магистранта, предсједник Комисије присутној публици укратко представља 
ментора и коментора кандидата ( у неколико реченица податке о звању, 
установи гдје ради и пољу истраживања којим се бави ). 
   После излагања кандидата о резултатима рада ( које траје 30-40 минута ), 
чланови Комисије постављају питања магистранту. 
   Предсједник Комисије је дужан да се на крају одбране обрати ментору и 
коментору са питањем да ли желе да дају свој коментар или да допуне излагање 
кандидата. 
  Након завршеног излагања кандидата и одговора на питања, Комисија, ментор 
и коментор сачињавају записник са јавне одбране. 
 

Члан 22. 
 

  После завршене одбране тезе Комисија утврђује да је кандидат ''одбранио тезу'' 
или ''није одбранио тезу'' и јавно је саопштава. 
  Одбраном магистарске тезе магистрант стиче академски назив магистра 
медицинских наука, о чему Факултет издаје одговарајућу диплому коју 
потписом овјеравају Декан Факултета и Ректор Универзитета. 
 



Члан 23. 
 
   Научни степен магистра медицинских наука може се одузети ако се утврди да 
магистарски рад није резултат самосталног рада. 
    Одлуку о одузимању научног стапена магистра медицинских наука доноси 
Научно – наставно вијеће Медицинског факултета. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

Магистрант који је за вријеме студија због болести био спрјечен да студира, 
магистранту који је упућен на усавршавање у земљи или иностранству, а у трајању 
од најмање 3 мјесеца, као и магистранту који је упућен на одслужење, односно 
дослужење војног рока, магистранту родитељу дјетета до годину дана живота и 
магистрантици за вријеме трудноће, мирују права и обавезе. 

Право из претходног става се остварује на лични захтјев. 
За вријеме мировања могу се полагати испити из наставних предмета за које је 

испуњена обавеза утврђена програмом студија. 
 
 

Члан 25. 
 

Магистрант који је одслушао наставу на неком другом факултету, а жели да 
магистарске студије заврши на Медицинском факултету у Фочи, подноси захтјев за 
наставак студија Научно - наставном вијећу факултета. 

Уз захтјев кандидат подноси план и програм наставе, индекс, биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету. 

Захтјев кандидата разматра одговарајућа катедра или посебна комисија.                                
На основу програма студија , положених испита и интервјуа са кандидатом 
предлаже Научно - наставном вијећу доношење одлуке о признавању наставе и 
испита, односно о преласку – наставку студија. 

Ако је прелаз одобрен студије се настављају на Медицинском факултету у Фочи 
по важећем програму, а магистранту се издаје индекс и уписује се у одговарајући 
семестар. 

 
Члан 26. 

 
Магистрант коме су мировала права и обавезе у току студија наставља започете 

студије по програму који важи у тренутку наставка студија. 
Уколико је дошло до битне промјене програма студија и испита ( 20 % ), на 

приједлог Катедре, студент мора поновити одговарајући семестар и положити 
разлику испита. 

 
Члан 27. 

 
Магистрант који жели да промјени већ уписани образовни профил магистарских 

студија, подноси захтјев Катедри која организује тај профил студија уз образложење 
захтјева. 



Катедра разматра захтјев и цијени разлоге промјене, и предлаже евентуално 
признавање предмета који су заједнички за све профиле. 

 
Члан 28. 

 
Магистрант ради заштите својих права може уложити приговор одговарајућем 

органу Факултета у року од 8 дана од дана сазнања за учињену повреду. 
Приговор се подноси органу који је донио спорну одлуку, односно Декану 

факултета и он је дужан по приговору одлучити у року од 3 дана од достављања 
приговора. 

Одлука надлежног органа, односно Декана факултета је коначна. 
 

Члан 29. 
 

У погледу евентуалних правних празнина код овог правилника примјењиваће се 
Статут Медицинског факултета Фоча. 

 
Члан 30. 

 
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе ранија акта која су 

регулисала ову проблематику. 
 
                                         

                                                                                        
Број:01-312-5 
Датум:16.12.2005. 


