SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA KULTURALNE STUDIJE

UPUTE ZA IZRADU I PRIJAVU ZAVRŠNOGA RADA

Rijeka, 21. prosinca 2020.

Ovaj dokument usklađen je s Pravilnikom o završnom radu i/ili završnom ispitu na
preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
(https://www.ffri.uniri.hr/files/dokumentifakulteta/Pravilnik_o_zavrsnom_radu-2020.pdf)

I. Opće odredbe
Preddiplomski studij završava ispunjavanjem svih obaveza te izradom završnoga rada.
Završni rad je stručna obrada utvrđene teme. Student je dužan samostalno izraditi završni rad.
Završnim radom student/ica treba dokazati posjedovanje kompetencija i postizanje ishoda učenja pri
rješavanju problema iz stručnih i znanstvenih područja koja su bila sadržaj njegovog/njezinog studija,
kao i korištenje teoretskog i praktičnog znanja stečenog tijekom studija, te dokazuje da je sposoban
samostalno se služiti aktualnom stručnom i znanstvenom literaturom u pisanoj obradi teme.
II. Mentorstvo i prijava teme završnoga rada
Mentori studentima pri izradi završnoga rada mogu biti djelatnici ili vanjski suradnici Filozofskoga
fakulteta u Rijeci (dalje: Fakultet) koji su u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima te djelatnici
Fakulteta u suradničkim zvanjima ako imaju doktorat znanosti.
Pored mentora studentu se može imenovati i komentor. Komentor može biti nastavnik izabran u
znanstveno-nastavno zvanje ili vanjski suradnik Fakulteta koji je u znanstveno-nastavnom ili
nastavnom zvanju te djelatnik Fakulteta u suradničkom zvanju ako ima doktorat znanosti. U slučaju
imenovanja vanjskog suradnika kao mentora, studentu se obvezno imenuje komentor koji je djelatnik
Fakulteta.
Tema završnoga rada mora biti vezana uz sadržaje obaveznih ili izbornih kolegija koje je student/ica
slušao/la u okviru preddiplomskog programa Odsjeka za kulturalne studije.
Članovi odsjeka potvrđuju popis mentora/ica i tema završnih radova na sastanku Odsjeka za
kulturalne studije u ožujku tekuće akademske godine.
➢ Student/ica je dužan/na najkasnije do 01.12. posljednje akademske godine preddiplomskoga
studija osobno se javiti nastavniku/ici i s njim/njom odrediti i prijaviti temu završnoga rada.
Pritom nastavnik/ca i student/ica potpisuju Obrazac za prijavu teme završnog rada (v. prilog)
u kojem navode naslov teme rada. Po jedan primjerak zadržavaju nastavnik/ica i student/ica,
a jedan primjerak student/ica predaje u tajništvo odsjeka.
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➢ Student/ica je dužan/na najkasnije do 31.01. posljednje akademske godine preddiplomskoga
studija izraditi sinopsis (prema zadanom e-obrascu: Sinopsis KULT PDS i predati ga
mentoru/ici.
➢ Radnu verziju završnoga rada student/ica predaje mentoru/ici najkasnije do 31.05. tekuće
akademske godine.
➢ Mentor daje završne primjedbe najkasnije do 15. srpnja tekuće akademske godine.
➢ Student šalje konačnu elektroničku verziju završnoga rada mentoru najkasnije do kraja prvog
tjedna u rujnu.
III. Završni rad
Završni rad na Odsjeku za kulturalne studije može biti pisan na hrvatskom jeziku ili na engleskom
jeziku bez pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.
Ako je student tijekom preddiplomskog studija izradio seminarski rad na temelju kojeg se može
izraditi završni rad, mora podnijeti pisani zahtjev nastavniku kod kojeg je seminarski rad izrađen.
Zahtjev mora sadržavati primjerak seminarskog rada, a o zahtjevu odlučuje Vijeće odsjeka. Ako
Vijeće odsjeka odobri zahtjev studenta, konačna verzija završnoga rada mora sadržavati formalne
elemente i sadržajne cjeline iz članka 11. Pravilnika FFRi.
Izgled završnoga rada određen je Pravilnikom o završnom radu i/ili završnom ispitu na
preddiplomskim sveučilišnim studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci kako slijedi:
1. prozirna folija (meki spiralni uvez)
2. naslovna stranica – vanjska (prilog 1.)
3. unutarnja naslovna stranica (prilog 2.)
4. izjava o autorstvu (vlastoručno potpisana )
5. sadržaj
6. uvod, razrada teme i zaključak
7. popis literature
8. popis izvora
9. sažetak i ključne riječi
10. popis priloga (slikovnih, grafičkih, zvučnih zapisa i sl.)
Završni rad treba biti otisnut računalnim štampačem na papiru formata A4 (21 x 29,7 cm) te mora
imati najmanje 25, a najviše 40 kartica teksta, kao i najmanje 20 bibliografskih izvora. Jedna
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kartica sadrži 30 redova uz 60 otisnutih znakova (1800 znakova s razmacima).
Završni rad može biti izrađen i kao kombinacija pisanoga teksta i kakvog drugačijeg materijala
(primjerice: filma, zvučnog zapisa i sl.). U tom slučaju, omjer i odnos pisanoga dijela završnoga rada
i praktičnoga dijela završnoga rada određuje Stručno vijeće Odsjeka za svaki takav završni rad
pojedinačno.

Oblikovanje teksta završnog rada treba biti kako slijedi:
✓ Margine: 2,5 cm
✓ Font: Times New Roman, 12 pt (po potrebi, te u dogovoru s mentorom/icom, moguće je
korištenje drugih fontova i veličina), (za fusnote 10 pt),
✓ Prored: 1,5 red
✓ Poravnanje: obostrano
✓ Obrojčavanje stranica: u podnožju, desno (počevši od Uvoda)

DETALJNE UPUTE O PISANJU I STRUKTURI ZAVRŠNOG RADA DOSTUPNE SU NA SLJEDEĆOJ
STRANICI: 2020 DETALJNE UPUTE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA kult.pdf

IV. Postupak prijave završnoga rada
Nakon izrade student/ica predaje mentoru/ici završni rad u elektroničkoj verziji (Word ili PDF).
Ako završni rad po mišljenju mentora zadovoljava svojom kvalitetom i opsegom, mentor provjerava
izvornost rada te ispunjava i potpisuje Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada.
Ako prema mišljenju mentora/ice rad ne zadovoljava uvjete izvornosti, mentor/ica rad može vratiti
studentu/ici na doradu do ispunjenja uvjeta ili poduzeti druge pravne aktivnosti sukladno aktima
Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
Završni rad mentor dostavlja u elektroničkom obliku članovima Povjerenstva koji ocjenjuju rad
najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana predaje rada.

Kod prijave završnoga rada u Studentsku službu potrebno je dostaviti:
https://www.ffri.uniri.hr/files/Studentska/2020-2021/Dokumenti_potrebni_za_prijavu_zavrsnoga_rada-ispita2020.pdf

✓ popunjen obrazac za prijavu završnoga rada – Potvrda o ostvarenim uvjetima za prijavu
(obrane) završnoga rada (preuzima se u studentskoj službi; gornji dio obrasca ispunjava
student/ica, donji dio mentor/ica)
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✓ jedan (1) uvezani primjerak završnoga rada (propisno opremljen i jezično pravilan)
✓ izvješće o provedenoj izvornosti završnoga rada ovjereno od mentora/ice
✓ Završni rad pohranjen na CD-u s popratnim obrascem Izjave o pohrani završnog rada u
digitalni arhiv knjižnice Filozofskoga fakulteta u Rijeci
✓ potvrda o uplati troškova tiskanja diplome
U slučaju da student/ica ne preda elektroničku inačicu rada, ocjena završnoga rada neće biti upisana
u ISVU te student/ica neće moći dobiti potvrdu o završetku studija (a tako niti svjedodžbu/diplomu).

V. Ocjenjivanje završnog rada
Studentska služba provjerava formalne preduvjete potrebne za završetak studija (je li student/ica
ispunio/la sve obaveze studija, tj. je li ostvario/la sve ECTS bodove koji su predviđeni nastavnim
programom), priprema Zapisnik završnoga rada i dostavlja tajništvu odsjeka u roku od tri (3) dana.
Tajništvo odsjeka dužno je najkasnije u roku od dva (2) dana od primitka istoga dostaviti Studentskoj
službi ocijenjen i od strane mentora i članova povjerenstva potpisan Zapisnik završnoga rada te unijeti
ocjenu u ISVU sustav .

PRILOZI:
Naslovna stranica završnoga rada (Prilog 1)
Unutarnja naslovna stranica završnoga rada (Prilog 2)
Obrazac za prijavu mentora i teme završnog rada Odsjeku (Prilog 3.)
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SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET

Ime i prezime studenta

Naslov završnoga rada
(ZAVRŠNI RAD)

Rijeka, 2020.
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SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za kulturalne studije

Ime i prezime studenta
Matični broj:

Naslov završnoga rada
ZAVRŠNI RAD

Preddiplomski studij kulturologije
Mentor: titula, ime i prezime mentora
Komentor: titula, ime i prezime mentora

Rijeka, datum.
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SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za kulturalne studije

Obrazac za odabir mentora/ice i prijavu teme završnog rada
Naziv teme završnog rada

Ime i prezime studenta/ice

Ime i prezime mentora/ice/
(komentor/ica)

Datum prijave teme završnoga rada
mentoru/ici
Potpis studenta/ice:

Potpis mentora/ice:

* Potpisani obrazac upućuje se mentoru/ici na ovjeru do 1. prosinca tekuće ak. godine.
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