PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
UPUTE ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA
(vrijedi od 15. siječnja 2015.)

I.

Poslijediplomski specijalistički studij nakon prikupljanja potrebnoga broja ECTS bodova, završava s
uspješnom izradom i usmenom obranom pisanoga završnog rada.

II.

Student utvrđuje temu završnog rada u suglasnosti s mentorom. O utvrđenoj temi student obavještava
suvoditeljice Studija podnošenjem posebnog obrasca evidenciji Studija. Obrazac mora supotpisati
mentor.

III.

Nakon što evidencija Studija utvrdi da student ispunjava sve propisane uvjete za obranu završnog rada,
mentor pregledava završni rad i obavještava kandidata o uspješnosti rada.
Mentor može:
a) pisanim putem zahtijevati dopunu ili izmjenu teksta,
b) prihvatiti rad te predložiti Vijeću da prihvati izvješće o završnom radu te imenovati članove
povjerenstva za obranu te
c) pisanim putem obavijestiti kandidata da rad ne ispunjava propisane uvjete i navesti razloge za
takvu odluku.

IV.

Kandidat koji je primio obavijest o neprihvaćanju rada može pristupiti ponovnoj izradi rada i u
dogovoru s mentorom odabrati drugu temu završnog rada.

V.

Završni rad predaje se u pisanom i elektroničkom obliku te treba biti izrađen u skladu s Uputama za
izradu studentskih pisanih radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

VI.

Završni rad student predaje evidenciji Studija nakon što je položio sve ispite i ispunio druge studijske
obveze sukladno nastavnom planu i studijskom programu studija. Student završni rad predaje Uredu za
studente uz suglasnost mentora, potvrđenu potpisom mentora na prijavnom obrascu za završni rad i
nakon što mu je mentor potvrdio pozitivno mišljenje o izvornosti rada, sukladno odluci o obveznoj
primjeni antiplagijat softwera te Naputku o primjeni informatičkog sustava za provjeru izvornosti
studentskih radova, na pisanom obrascu C.

VII.

Student predaje završni rad u tri spiralno („meko“) uvezana pisana primjerka te jedan primjerak na CDu. Uz završni rad student dostavlja potpisani obrazac prijave završnog rada, obrazac C, potpisanu Izjavu
da je samostalni autor završnog rada.

VIII.

Evidencija Studija dostavlja svakom članu povjerenstva po jedan primjerak završnog rada. Članovi
povjerenstva za obranu pisanoga rada obvezni su prije obrane završnog rada pregledati rad i priopćiti
svoje mišljenje mentoru. Članovi povjerenstva mogu dati prigovor na kvalitetu i sadržaj rada i dati
prijedlog da se studentu odbije pristupanje završnom ispitu. Obrana završnog rada održava se u pravilu
najkasnije dva mjeseca od prihvaćanja rada.

IX.

Na izbor članova Povjerenstva za obranu i tijek obrane završnoga rada na odgovarajući način se
primjenjuju odredbe članaka 10., 11., 12. i 13. Pravilnika o Pravnom istraživanju i diplomskom radu
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

X.

Obrana završnog rada ocjenjuje se sljedećim ocjenama: odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan
(2) i nedovoljan (1).

XI.

U studentov indeks stavlja se pečat s podatcima o temi, sastavu ispitnoga povjerenstva i ocjeni završnog
rada.

UPUTE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA
I.

Pisani rad uvezuje se u tvrde korice. Na koricama mora imati sljedeći tekst:
Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Ime i prezime studenta
NASLOV RADA
Mjesto i godina

II.

Završni rad mora biti u pisanom obliku (tekst uredno ispisan, čitljiv, lektoriran i korigiran). Tekst mora
biti pisan u Word dokumentu s proredom 1.5.

III.

Radovi koji ne ispunjavaju te uvjete ne mogu se prihvatiti niti braniti prije negoli se otklone nedostatci.

IV.

Tekst na koricama ponavlja se na unutarnjoj naslovnici. Iza unutarnje naslovne stranice slijedi:
1. Izjava o autentičnosti rada
2. Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (opsega pola do jedne autorske kartice teksta)
3. Ključne riječi (najviše 5)
4. Uvod
5. Sadržaj
6. Tekst završnog rada podijeljen u logična poglavlja i odjeljke i
7. Zaključak

III.

Opseg završnog rada je od 50 do 80 stranica.

IV.

Pravila citiranja koja se moraju poštivati pri izradi završnog rada nalaze se na web stranicama Fakulteta,
odnosno Poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo europskih integracija.

