
 
Студијски програм: Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Завршни мастер рад (Мас.дип.сер.2) 

Наставник: - 

Статус предмета: - 

Број ЕСПБ: 18 

Услов: Положени испити из свих предмета предвиђених студијским програмом 

Циљеви завршног рада: 

Циљ израде завршног рада је да будући кандидат: 

- У пракси да примени стечена знања из предмета Увод у научноистраживачки рад и искуства из досадашњег студирања. 

- Примени методологију истраживачког рада на конкретном проблему. 

- Прикаже да је овладао методама статистичке обраде података и одговарајуће табеларно-графичке презентације 

- Демонстрира методе проналажења адекватних литературних података уз примену информационих система за 

претраживање иностраних и домаћих база података. 

- Демонстрира способност презентовању резултата истраживачког рада у писаној форми и усменој одбрани. 

Исходи завршног рада:  

Након успешно одбрањеног завршног рада (мастер) кандидат је оспособљен за даљи научно-истраживачки и да самостално 

објављује у часописима и на други начин своја запажања и научна достигнућа.  

Поред тога савладавши овај сегмент своје едукације постаје компетентнији као мастер дефектолог за рад са децом и 

омладином са сметњама и тешкоћама у развоју и учењу и одраслим особама са инвалидитетом 

Општи садржаји: 

Завршни рад студента представља самостални истраживачки рад студента. Тема се бира у договору са ментором и мора да 

буде у складу са циљем и исходом студијског програма на који је студент уписан.  

Пријава завршног (мастер) рада, његов садржај, време, место и начин одбране регулисани су посебним Правилником о 

завршном раду. 

Литература 

Број часова  активне наставе Остали часови 

- Предавања: 

- 

Вежбе: 

- 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки рад: 

- 

Методе извођења наставе 

Консултативни рад са ментором, прикупљање и преглед литературе, спровођење истраживачког дела, синтетисање 

теоријских сазнања и резултата истраживања у писаној форми, презентација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања  писмени испит - 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Комисија оцењује завршни мастер рад оценом 5-10, а добијена позитивна оцена (6-10) улази у просечну оцену студента. 

Неодбрањен завршни мастер рад оцењује се оценом 5. 

 


