
9 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

0 0 0 16 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

60 презентација и излагање 10

10 одговори за постављена питања 20

0

0

Мастер академске студије

Студијски истраживачки рад на основама - мастер рада

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Ментор мастер радаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

квалитет рада и 

резултата

технички изглед рада 

колоквијуми

семинари

Ментор мастер рада

Спецификација предмета за књигу предмета

Ментор мастер рада саставља задатак мастер рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да

мастер рад анализира а након тога ментору достави план литературне обраде и, евентуално, план

истраживачког рада. Прикупљање потребне литературе, анализа и доношење закључака се одвија у

сарадњи са ментором. Анализу и дискусију резултата студент ради самостално, а завршну верзију

прави после консултација са ментором. Све време студијског истраживачког рада студент се стално

консултује са осталим наставницима и стручњацима из области теме мастер рада. За студијски

истраживачки рад, првенствено као теоријске основе мастер рада, студент израђује одговарајући

реферат-извештај који је у суштини теоријски део мастер рада. Овај извештај студент презентује

наставнику и одговара на постављена питања.

Литература

Примарне и секундарне публикације из области мастер рада.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Дипломски, завршни и магистарски радови из области мастер рада.

Одбрана

/

/

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената да самостално примењују стечена знања из различитих области које су

претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у

циљу извођења закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз самостално коришћење

литературе, студенти проширују знања из изабране области и проучавају различите методе и радове

који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија способност да

спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате области. Поред тога, студенти ће се

оспособити, зависно од изабране теме завршног рада, да планирају решавање одређеног проблема.

 Решавање студија случајева; Анализирање примера из праксе.

Примена основних, теоријско-методолошких, научно-истраживачких и стручно-апликативних знања и

метода на теоријском и планском решавању конкретних проблема у оквиру изабране области за

израду мастер рада. У оквиру овог дела мастер рада студент изучава проблем мастер рада, његову

структуру и сложеност и на основу спроведених анализа самостално изводи закључке за даљи рад

(потребна литературна обрада, методе анализе и доношења закључака, планови истраживања,

очекивани резултатати и сл.). Дакле, циљ предмета је да се стекну искуства за решавање

комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за примену претходно стечених знања

у пракси.

Садржај предмета

Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног мастер рада, његовом

сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, стручне и завршне-мастер радове

студената који се баве сличном тематиком, врши анализу у циљу изналажења решења конкретног

задатка који је дефинисан задатком мастер рада. По потреби, идентификује и планира истраживања,

а све у сарадњи и под непосредним руковођењем ментора. На крају, израђује одговарајући писмени

извештај за литературну обраду мастер рада.


