
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 

Наставник/наставници: Сви наставници са студијског програма у оквиру група стручних и 

стручно-апликативних предмета 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положени сви испити  

Циљ предмета 

Завршним радом студент повезује и примењује стечена знања у решавању конкретних практичних 

проблема у пословању предузећа/институција. 

Исход предмета  

Оспособљавање студента да: самостално уочи проблем истраживања, јасно и прецизно формулише 

предмет и циљеве истраживања, користи литературу и примењује истраживачке методе и технике у циљу 

формулисања предлога за решење конкретног проблема на бази резултата анализа и истраживања. 

Такође, очекује се да је студент након положеног испита усвојио теоретска знања и стекао искуство 

неопходно за дефинисање и планирање истраживачког рада, самостално или тимско истраживање као и 

примену и објављивање резултата истраживања. 

Садржај завршног рада 

Студент приступа изради завршног рада самостално, уз консултације са ментором и стручњацима из 

области коју третира сам рад. Тему завршног рада студент бира са усвојене Листе тема завршних радова, 

или је самостално предлаже.  

Реализација истраживања у оквиру завршног рада подразумева: прикупљање података, обраду, анализу 

података и закључивање.  

Завршни рад се предаје у писаном облику и има следећу структуру: насловну страну, садржај, увод, 

главни део, закључак, списак литературе и прилоге.  

У уводу се представља циљ, предмет и значај рада, практичан проблем који ће се разматрати и садржај 

по деловима.  

Кроз главни део рада студент обрађује и анализира практичан проблем, користећи одговарајућу 

методологију путем које долази до решења конкретног проблема.  

Закључак садржи резултате до којих се дошло у раду, као и предлоге мера за побољшање пословања 

конкретног предузећа/институције.  

Списак литературе садржи све библиографске изворе коришћене приликом израде завршног рада. 

Уколико разматрани проблем захтева одговарајуће прилоге, исти се прилажу на крају завршног рада. 

Литература  

Сва релевантна литература. 

Број часова активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

- Дефинисање теме и садржаја завршног рада у договору са ментором. 

- Израда завршног рада самосталним радом студента. 

- Консултације са ментором током израде завршног рада. 

- Израда коначног текста и техничко уобличавање завршног рада. 

- Одобравање завршног рада од стране ментора и чланова Комисије. 

- Припрема презентације и излагања за одбрану завршног рада. 

- Одбрана завршног рада у просторијама Одсека пред Комисијом. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Израда завршног рада 60 
Усмени испит (усмена одбрана 

завршног рада) 
40 

 


