
Табела 5.2Б Спецификација  мастер рада   

Студијски програм: Уметност документарних форми 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Наставник: Петровић Д. Живановић М. Радојчић Ч. Пашкван Д. Стојановић Љ. 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени сви испити  

Циљеви завршног рада:  Основни циљ мастер рада је да студент кроз уметничко истраживачки процес 

самостално пронађе тему за одређену документарну форму (креативни документарни филм, ТВ 

документарна форма или ТВ репортажа). Изграђује идеју и заједно са професорима усмерава правац рада: 

истраживање и усвајање објеката, формира ауторску експликацију, тритмент и синопсис у писаној форми 

обима 40 страна (10.0000 речи), поштујући принципе академског поштења. Формира ауторску екупу, 

процес  снимања,  монтажа и постпродукција рада. Студент показује да је оспособљен да примени знања 

стечена током студирања у теоријском и у практичном раду, да делује креативно и да поседује висок ниво 

познавања теорије о теми коју истражује.  

Очекиван исход: Студент поседује вештину реализације уметничког пројеката;Студент поседује 

спосбност анализе проблема који истражује уз проналажење креативних решења проблема; Студент 

поседује знање и спосбност самосталне израде одређене документарне форме – рада; Студент поседује 

способност коришћења различитих извора уз примену принципа академског поштења; Студент поседује 

способност адекватне и висoкоквалитетне презентације уметничког пројекта – приказивање рада на 

пројекцији и одбрана истог; Студент поседује способност јасног исказивања сопствених идеја; Студент 

поседује способност усмене елаборације истраживања и одговарање на постављена питања. 

Општи садржаји: Мастер рад обухвата два дела: уметничко дело – документарни филм или ТВ 

документарну форму у трајању до 30 мин и писани рад. Студент у складу са личним афинитетима у 

сарадњи са ментором приступа режији филма из одабране области (креативни документарни филм, тв 

документарна форма, тв репортажа или web документарац). Академија обезбеђује студенту потребне 

продукцијске услове као и комплетну екипу сарадника (сниматеље, монатажере, продуценте и дизајнере 

звука). Писани део мастер  рада обима 40 страна (10.000 речи).садржи: насловну страну, садржај, апстракт 

на српском и енглеском језику (150 речи), тритмент, синопсис, сценарио и ауторску експликацију рада. 

Насловна страна садржи основне податке: назив универзитета, назив факултета, назив студијског 

програма, мастер рад, наслов рада, име и презиме студента и број индекса, име и презиме ментора,  место 

и датум израде/одбране рада. Структура рада: Форма текста:  А4 (210 х 297 мм), маргине све по 2,54 cm, 

проред 1,5, број речи на страни је 250,  фонт  Times New Roman  

Методе извођења: Менторска настава, уметничко истраживачки рад студента, консултације.  

Студент подноси пријаву мастер  рада  Наставно-уметничком већу. Пријава садржи назив теме и 

експликацију рада, која обухвата предмет, циљеве, хипотезе, методе истраживања, изворе, почетну 

библиографију као и образложење концепта функционалног уметничког пројекта. НУВ именује комисију 

за оцену подобности теме која се састоји од најмање 3 наставника. Комисија подноси НУВ Извештај о 

оцени подобности теме мастер рада са предлогом за именовање ментора,  у року од 30 дана од дана 

именовања. Уколико НУВ усвоји извештај Комисије и одобри тему мастер рада,  именује студенту 

ментора и комисију за оцену и одбрану мастер рада. Комисија за оцену и одбрану мастер рада састоји се 

од најмање три наставника. Мастер рад се састоји од писаног и практичног дела. Писани дао подразумева 

теоријско образложење и/или презентацију резултата студијско-истраживачког рада. Практични део 

подразумева реализован уметнички пројекат/ дело у форми конкретног уметничког подухвата из одабране 

области. Када НУВ усвоји извештај Комисије за оцену и одбрану мастер рада,  Комисија приступа  

заказивању одбране мастер рада. Право на одбрану мастер рада има студент  који је положио све испите 

предвиђене студијским програмом. 

Процедура одбране је следећа: пројекција филма; усмено образлагање писменог дела рада; одговори на 

питања комисије. Комисија разматра успешност завршног рада и доноси оцену.   

Оцена  (максимални број поена 100) 

Студент брани рад пред трочланом комисијом. Одбрана је јавна.  

Комисија оцењује практични део рада са максимално 30 поена, теоријско образложење са максимално 30 

поена, одговоре на питања комисије до 40 поена. Оцена завршног рада представља збир сва три елемента 

и изражава се у складу са усвојеним стандардима оцењивања. 

 


