
 
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада   
Студијски програм: Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Број ЕСПБ: 14 
Услов: нема 
Циљеви завршног рада:  
Циљ израде и одбране мастер рада је да студент покаже самосталан и креативан приступ у примени 
стечених теоријских и практичних знања из одговарајуће области у пракси. 
Очекивани исходи:  
Израдом и одбраном мастер рада, студенти који су окончали студије би требало да буду оспособљени за 
решавање реалних проблема из праксе као и да наставе даље школовање ако се за то определе. 
Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичког мишљења, способности анализе 
проблема, синтезе решења, предвиђања понашања одабраног решења са јасном представом шта су добра 
а шта лоше стране датог избора. Свршени студенти стичу и способност решавања конкретних проблема 
уз употребу научних метода и поступака. Посебно је значајна способност повезивања основних знања из 
различитих области и њихова примена. Такође, свршени студенти овог нивоа поседују компетенције за 
примену знања у пракси, праћење и примену новина у струци као и интердисциплинарну сарадњу. 
Општи садржаји: 
Мастер рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања 
у области које покрива студијски програм. Тиме се стварају неопходне претпоставке за конкретна 
истраживања проблема на подручју економије, права 
и политике ЕУ. Након обављеног истраживања студент припрема мастер рад у форми која садржи 
следећа поглавља: Увод, Теоријски део, истраживачки део, резултати и дискусија, Закључак, Преглед 
литературе. 
Методе извођења:  
Ментор мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад изради у 
оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, релевантну литературу. Током израде 
мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену литературу и 
додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада. У 
оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са 
другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Израда завршног рада 50 
Одбрана завршног рада 50 
 
 


