
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, 

21000 НОВИ САД, др Зорана Ђинђића 1 

 

 

Акредитација студијског програма 
ИКТ за државну управу  

(ТЕМПУС програм) 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Наставни предмет: 

Мастер теза: студијско-истраживачки рад Ознака предмета: ICTA12 

Број ЕСПБ: 10 

Статус предмета: О 

Број часова активне наставе(недељно) 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

0 0 0 6 5 

Предмети предуслови Нема 

Услови: 

1. Образовни циљ: 

Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању задатог 
проблема. У оквиру овог дела мастер рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених 
анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методама  
које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом решавању. Циљ активности студената у 
оквиру овог дела истраживања огледа се у стицању неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и 
препознавање могућности за примену претходно стечених знања у   пракси. 

2. Исходи образовања (Стечена знања): 

Оспособљавање студената да самостално примењују знања из различитих области које су претходно изучавали ради 
сагледавања структуре задатог проблема и његове системске анализе. Кроз самостално коришћење литературе, студенти 
проширују знања из изабране области и проучавају методе за решавање сличних проблема. На тај начин, код студената се 
развија способност да идентификује и анализира задате   проблеме. 

3. Садржај/структура предмета: 

Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног мастер рада, његовом сложеношћу и структуром. Студент 
проучава стручну литературу, дипломске и мастер радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу 
изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком мастер рада. Део наставе на предмету се одвија кроз 
самостални студијски истраживачки рад. Студијски рад обухвата и активно праћење истраживања која су сродна теми рада, 
организацију и извођење истраживања у оквиру рада, писање и/или саопштавање рада из области мастер тезе на научној 
конференцији или у научном  часопису. 

4. Методе извођења наставе: 

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. Током израде мастер рада, ментор је обавезан да пружи додатна упутства студенту, 
да га упутни на додатну 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 знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни испит Обавезна Поена 

Семинарски рад Не 50.00 Усмени део испита Не 50.00 

Литература 

Р.бр. Аутор Назив Издавач Година 

 

1, 
 

група аутора 

Научни часописи, зборници радова са научних 
конференција и завршни радови (мастер радови, 
магистарске тезе и докторске дисертације) 

 н/п 

 
 




