
 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ МАСТЕР РАДА 

 

Мастер рад је самосталан рад студента у ком се обједињују, проширују и заокружују 

поставке које су биле предмет истраживачког и уметничког рада у току мастер 

академских студија, поштујући принципе академског поштења. Мастер рад се састоји 

од писаног и практичног дела. Писани део подразумева теоријско образложење 

резултата студијско-истраживачког рада. Практични део подразумева реализован 

уметнички пројекат/дело у форми конкретног уметничког подухвата из одабране 

области студијског програма. 

 

 

Избор теме мастер рада 

После консултација са одговарајућим професорима и потенцијалним ментором, а према 

сопственим знањима, способностима и интересовањима, студент се одлучује за 

одређену тему мастер рада. Релевантност теме утврђује се на Наставно-уметничком 

већу. 

 

 

Предлог ментора 

Студент у пријави теме мастер рада наводи име професора са којим је обавио 

консултације и кога предлаже за ментора. Наставно-уметничко веће именује ментора. 

 

 

Пријава теме мастер рада 

Студент има право да одабраном предметном наставнику предложи тему мастер рада 

након одслушаног првог семестра мастер академских студија. Уз сагласност 

предметног наставника – предложеног ментора – студентској служби Академије 

уметности студент подноси пријаву, експликацију мастер рада и кратку биографију. 

 

Кратка биографија кандидата 

Писана у трећем лицу, обима од око 250 речи.  

Доставља се Студентској служби засебно, уз пријаву и експликацију мастер рада.  

 



 

Експликација мастер рада 

Експликација мастер рада садржи следеће елементе: 

1. Предмет рада 

Кратко образложење теме, истраживачког оквира и очекивања исхода  

2. Циљеви рада 

Конкретизовање циљ(ев)а истраживања и уметничког подухвата  

3. Појмовно-хипотетички оквир 

Дефинисање кључних (5) појмова 

Постављање полазних хипотеза истраживања 

4. Методолошка разматрања 

Одређивање метода истраживања и реализације уметничког подухвата  

5. Образложење концепта функционалног уметничког пројекта 

Замисао, почетни кораци и начини реализације уметничког подухвата  

6. Оквирни садржај 

Структура рада 

7. Преглед почетних извора 

Доследним праћењем приложеног начина навођења извора  

Начин навођења извора 

Књиге 

Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: Нолит. 

Часописи  

Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, Култура 

бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног развитка. 

Зборници 

Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 

понашања у градској средини, у: Социологија града, 

приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

Интернет 

Semiotics and Media, http://www.chass.utoronto.ca/french/as-

sa/ASSA-No16/index.html (преузето: 12.8.2019.) 

Wikipedia није релевантна референца! 

8. Очекивани допринос рада 

У складу са постављеним хипотезама, равноправно вредновати потврде и 

оспоравања, али превасходно исходованих из уметничког пројекта  

http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/ASSA-No16/index.html
http://www.chass.utoronto.ca/french/as-sa/ASSA-No16/index.html


 

 

 

 

 

Техничко упутство за писање експликације мастер рада 

Текст експликације треба да буде јасан, прецизан и концизан.  

Обим експликације је најмање 4000, а највише 6000 речи – у складу са темом 

мастер рада. Прописан фонт је Times New Roman, величина 12, проред Line 

Spacing 1,5. За наслове се користи опција Bold, а за поднаслове опција Italic. 

Наставно-уметничко веће ће узети у разматрање само лекторисане експликације.  

Прихватљива су оба званична писма – ћирилично и латинично. 

 

 

 

 


