Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
Упутство за израду, технички дизајн и архивирање завршног рада у
Служби за библиотечке и музејске послове Факултета

Изглед рада
Корица завршног рада садржи: назив универзитета, назив факултета, име, средње
слово и презиме кандидата, назнака о врсти рада (завршни рад), наслов завршног рада,
место, година. Величина и фонт слова као у примеру бр. 1.
Прва, насловна страна иза корица треба да изгледа као и корице, с тим да у горњем
делу стоји лого Факултета, пример бр. 2.
Страна иза прве насловне стране мора да садржи објашњење где је завршни рад
урађен, имена ментора и чланова комисије са остављеним местом за потпис, оцену
завршног рада (6-10) и датум одбране завршног рада, пример бр. 3.
Следећа страница треба да садржи наслов и резиме рада, на српском (сажетак) и
енглеском (abstract) језику до 250 речи.
Рад је конципиран на следећи начин: Увод, Циљ, Теоријски део, Експериментални
део, Резултати, Дискусија, (уколико је рад урађен експериментално), Закључак,
Литература.
Начин писања
Рад се пише на српском језику ћириличним/латиничним писмом и треба да буде
откуцан у програму Word for Windows, само са једне стране листова А4 (210297мм).
Користити маргине: 3,5 цм лева, а по 2,5 цм горња, доња и десна. Рад куцати обичним
проредом и двоструким проредом између пасуса. Странице треба да буду нумерисане у
доњем десном углу. Величина рада је између 20 и 30 страница.
У раду користити Times New Roman у следећим величинама:
 наслов поглавља (Увод итд), велика слова 18 pt bold,
 нумерисани поднаслови у раду, 14 pt bold,
 остатак текста 12 pt, као normal text,
 почетак пасуса куцати од почетка колоне,
 фусноте 10 pt, normal, наводе се испод текста на одговарајућој страни и
означавају се од броја 1 до н.
Једначине писати са нумерацијом уз десну ивицу, као:
0 

1
1  H K 1  ...

 


(1)

Слике, табеле и остале графичке целине треба прилагодити страници. Свака слика и
табела треба да има број и назив испод слике, односно изнад табеле, у 11 pt bold italik.
Документациони извори и напомене наводе се у фусноти.

Одређене појмове који се у изворном облику пишу латиничним писмом, треба оставити
у истом, ако је текст писан ћириличним писмом.
Навођење литературе
Референце у тексту (позиви) се означавају арапским бројевима у заградама. У делу
ЛИТЕРАТУРА референце су поређане по редоследу појављивања у завршном раду
(Ванкуверски стил цитирања), у normal тексту 11 pt. Литература садржи радове из
часописа, радове у зборницима радова, књиге, интернет адресе и друге изворе. Називи
часописа се скраћују као у Index Medicus-у.
1. Рад из часописа: Аутор (презиме, прво слово), Наслов рада, Назив часописа, година,
волумен, број страница.

Пример: Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before
dementia. Arch Neurol. 2005;62:112-6.
2. Књига, монографија, уџбеник: Аутор (презиме, прво слово), Наслов књиге, издавач,
година, број страница

Пример: Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford
University Press; 2005. 194 p.
3. Подаци са интернета: Целокупан назив интернет адресе са датумом приступа

Пример: Complementary/Integrative Medicine [Internet]. Houston: University of Texas, M.
D. Anderson Cancer Center; c2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from:
http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/

Број примерака рада
Завршни рад се израђује у најмање 3 примерка: један примерак се доставља ментору
и члановима комисије, један примерак Одсеку за библиотечке и музејске послове и
један примерак остаје кандидату. Примерак који се доставља Служби за
библиотечке и музејске послове мора бити у тврдом повезу. Такође, студент је
дужан да Служби за библиотечке и музејске послове достави CD са електронском
верзијом рада у PDF формату.
У даљем тексту су примери:

пример бр. 1

Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Петар. П. Петровић

ЗАВРШНИ РАД
Одређивање pKa вредности ризатриптина

Београд, март 2011.

пример бр. 2

Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Петар. П. Петровић

ЗАВРШНИ РАД
Одређивање pKa вредности ризатриптина

Београд, март 2011.

пример бр. 3

Завршни рад је урађен на Катедри __________ Универзитета у Београду Фармацеутског факултета (навести и установу ако је део рада урађен изван
Факултета)

Ментор

__________________________________
Проф. др Јован Јовановић

Чланови комисије

1. __________________________________
Проф. др Јована Јанковић

2. __________________________________
Асистент Ана Анић

Оцена завршног рада________________________________
Датум одбране завршног рада_________________________

