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Мастер	  академске	  студије	  политикологије	  -‐	  Мастер	  међународних	  студија	  

	  	  

У П У С Т В О ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

 

Семинарски рад је самосталан рад у комe студент обрађује одабрану тему,  и 

износи сопствену аргументацију користећи стручну литературу.  

 

1. Обим рада  

Семинарски рад треба да буде обима до 2 000 речи осим уколико другачије није 

договорено са предметним наставником.  

 

2. Техничка обрада рада 

Семинарски рад треба да буде коректно језички, стилски и технички обликован у 

складу са правилима израде научних публикација. Прикази, слике, табеле и дијаграми као 

средство визуелног приказа се могу користити у појашњавању и илустрацији текста рада. 

Формат текста: А4 (219x297мм), маргине све по 2 цм, проред 1.5, фонт Тimes New 

Roman 12.   

Пример како насловна страна треба да изгледа се налази у прилогу бр. 1.  Садржај 

мора бити прегледан, поглавља изложена логички конзистентним редоследом са јасно 

назначеним и нумерисаним насловима и поднасловима.  

Семинарски рад је потребно доставити у електронској форми а уколико је то 

договорено са предметним наставником и одштампан. 

Пре израде семинарског рада, студенти су дужни да се упознају са Правилником о 

академској честитости студената Универзитета у Београду, Факултета политичких наука 

као и да наведу изјаву о академској честитости (види прилог бр. 2). 

Цитирање се врши према општеважећим академским нормама. Студент може 

користити искључиво систем одређен од стране Факултета. Коришћену литературу - 
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библиографију треба наводити према општеважећим академским нормама и системом 

који је одређен.  

 

3. Савети за израду семинарског рада: 

 

-   Јасно дефинишите и образложите истраживачко питање и начин на који ћете му 

приступити. Објасните зашто је то питање занимљиво и важно. Уколико је неко пре вас 

већ понудио неке одговоре на ово питање кратко се на њих критички осврните. Дајте свој 

одговор на истраживачко питање и развијте сопствену аргументацију која је евидентирана 

примерима.  

-    Направите јасну структуру рада. Увод служи томе да се тема стави у контекст, 

постави истраживачко питање, изнесе основна аргументација и најави план даљег 

излагања. Разрада не би требало да буде сувише компликована, идеално да се састоји из 

две или три логичке целине. Закључак служи да се преформулисано понове главна 

истраживачка питања и одговори као и да се евентуално изнесу нове дилеме и питања које 

ови одговори отварају. 

-   Ослоните се у што већој мери на постојећу теоријску литературу. То се пре свега 

односи на дефинисање основних појмова од којих се састоји наслов рада или само 

истраживачко питање. Посебно је значајно указати на различита значења и тумачења 

кључних појмова. Такође, могуће је и читаву аргументацију пропустити кроз одређени 

аналитички или теоријски оквир (нпр. упоредити експланаторну моћ различитих 

конкурентских теорија, проверити емпиријски неку теорију итд). Увек је пожељно, поред 

ослањања на теоријску литературу из матичне дисциплине, осврнути се и на друге сродне 

академске дисциплине које могу да допринесу бољем разумевању теме. 

-     Потрудите се да ваша аргументација буде логична и доследна. Другим речима, 

потрудите се да ваша структура има некакву логику и да текст тече као једна кохерентна 

целина. Такође, избегавајте да ускачете себи у уста и потрудите се да доследно изводите 

своју аргументацију. 

-  Увек настојите да пишете аналитички и критички. Прво, то значи да сваку целину 
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разбијете на њене саставне делове. Избегавајте пуко описивање неке појаве. Друго, увек 

држите критичко растојање у односу на доминантне и општеуврежене како 

дневнополитичке тако и «научне» аргументе. 

-  Обавезно консултујте најрелевантнију литературу за дату област. Читајте што више 

различитих извора. Поредите различите изворе. 

- Сваки аргумент подуприте са што више примера. Потрудите се да примери  

недвосмислено и што ефектније подупиру вашу аргументацију. Избегавајте изношење 

непроверених информација из сумњивих извора. Сваку информацију коју помињете 

(уколико није општепозната нпр. почетак другог светског рата или напад на светски 

трговински центар) наведите извор. 

- Избегавајте сувише дугачке и нејасне реченице. Избегавајте стране речи и изразе у 

случајевима када постоји прецизна реч или израз на српском језику. Обавезно прочитајте 

рад неколико пута пре подношења како бисте избегли штампарске и граматичке грешке. 

Понекад се на екрану не виде грешке које се одмах уоче на штампаном папиру. Стога 

последњи пут прочитајте рад на одштампаном папиру.  
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ПРИЛОГ БР. 1 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

  

Предмет:  (назив предмета) 

 

 

СЕМИНАРСКИ РАД 

(наслов) 
 

 

 

 

 

Наставник: 

Број речи: 

Студент: 

Број индекса: 
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ПРИЛОГ БР. 2 

 

Изјава о академској честитости 

Име и презиме студента: __________________________________; 

Број индекса: _____________; 

Наслов  рада: ___________________________________; 

Наставни предмет: ___________________________________; 

Модул: ___________________________________; 

Наставник: ___________________________________; 

Датум предаје рада: ___________________________________; 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О АКАДЕМСКОЈ ЧЕСТИТОСТИ 

Изјављујем да сам у приложеном раду поштовао/ла сва правила о академској честитости. 

 

Овај писани рад резултат је искључиво мог личног рада, темељи се на мојим 

истраживањима и ослања се на наведену литературу. 

 

У Београду, дана ______________________ године. 

 

 

 


