На основу Закона о високошколском образовању ,Статута Високе
здравствено – санитарне школе струковних студија „Висан“ ,Наставно веће
Високе здравствено – санитарне школе струковних студија „Висан“на
седници одржаној 26.09.2007.године у Београду, донело је
ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ДИПЛОМСКОГ ИСПИТА

Овим Правилником ближе се уређује поступак одређивања и
начин избора теме дипломског рада,одобравање теме, поступак израде и
одбране рада.
Студент који испуни све предиспитне обавезе у последњој години
студија стиче својство апсолвента, полаже испите и припрема се за
полагање дипломског испита.
Теме за дипломски рад одређује Наставно веће на предлог
ментора, а најкасније до 24.12. текуће школске године. У предлагању
тема могу учествовати и студенти завршне године студија.
Списак тема за дипломске
огласној табли Школе.
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Студент подноси захтев за одређивање теме дипломског рада са
утврђене листе тема. Захтев се подноси Већу преко службе за
студентска питања (даље: служба) у коме наводи најмање две области
из којих жели да ради дипломски рад. Када прими захтев, служба је
дужна да провери да ли студент испуњава услове да му се одреди
тема дипломског рада и ментор.
Ако студент испуњава услове, захтев са одговарајућом документацијом
( потврда о статусу студента, положеним испитима, одбрањеним
семинарским радовима, објављеној стручној пракси и другим испуњеним
предиспитним обавезама), служба доставља Већу у року који не може
бити дужи од 30 дана од дана поднетог захтева.
Тему дипломског рада и ментора студенту одређује Наставно веће.
Студент је дужан да уради дипломски рад најкасније у року од
шест месеци од дана када му је одобрена тема и одређен ментор.

Урађени дипломски рад студент предаје ментору у три
примерка.Када прими рад, ментор обавештава директора Школе да су
се стекли услови да се образује комисија. Директор о захтеву ментора
обавештава шефа одсека коме студент припада.
Наставно веће на предлог одговарајућег одсека образује комисију
која се састоји од председника и два члана.
Комисија прегледа дипломски рад и оцењује да ли је студент
довољно стручно и квалитетно обрадио тему дипломског рада. Када
комисија да позитивну оцену раду и дипломски рад прихвати, студенту
се заказује дипломски испит.
На дипломском испиту студент брани дипломски рад пред
комисијом у истом саставу која је оцењивала урађени дипломски рад.
Одбрана дипломског рада је јавна. Дипломски испит може да
траје најдуже 60 минута.
Време полагања дипломског испита објављује се на огласној
табли Школе.
Оцену на дипломском испиту утврђује комисија. Оцену саопштава
председник комисије. Ток одбране и оцена дипломског испита уноси се у
записник о полагању дипломског испита.
Један примерак одбрањеног дипломског рада одлаже се у
студентску архиву, на коме је унета оцена са дипломског испита и коју
потписују сви чланови испитне комисије. Други примерак дипломског
рада доставља библиотеци.
Директор школе прописаће одговарајуће обрасце потребне за
спровођење овог упутства.
Председник Наставног већа
Проф. др Татјана Маринковић, с.р.

