
Taбела 5.2. Б Спецификација Мастер  рада 
Студијски програм: Економија 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије / Други  ниво 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Студент се опредељује за тему Мастер рада у оквиру једног одабраног предмета из 

групе изборних или обавезних предмета. Освојених 30 ЕСПБ представљају услов за 

пријаву теме мастер рада. 

Циљеви завршног рада: Превасходни циљ Мастер рада, који представља самостални 

научно-истраживачки рад, је темељно оспособљавање студената у коришћењу научно-

стручне литературе и овладавање принципима критичког осврта на постојећа научно-

стручна знања и праксу, конципирању истраживачких програма и спровођењу 

методологије писања и саопштавања резултата и извођења закључака истраживања. 

Очекивани исходи: Оспособљеност за самостално коришћење научно-стручне литературе 

и критички приступ оцени и коришћењу постојећих научних знања. Оспособљеност за 

самостално конципирање истраживачких програма и спровођење методологије научног 

истраживања, писања и саопштавања резултата и извођења закључака истраживања. По 

одбрани Мастер рада стичу се неопходне компетенције и вештине потребне за даљи 

наставак академског усавршавања на специјалистичким или докторским студијским 

програмима из области економских наука. 

Општи садржаји: Мастер рад, као самостални научно-истраживачки рад студента на 

одабрану тему, садржи следећа поглавља: Увод, Методолошко-хипотетичке оквире 

истраживања,  Теоријски део, Експериментални део, Резултати и дискусија, Закључак и 

Преглед литературе. У Уводу кандидат истиче уже научно-стручно подручје у коме ради 

Мастер рад. У делу Методолошко-хипотетички оквири истраживања, студент наводи 

предмет и циљ истраживања, постављене хипотезе истраживања и методе које се користе. 

У Теоријском делу кандидат даје детаљан преглед литературних знања из уже области 

којој припада тема са својим критичким освртом на стање науке иструке, на бази чега 

формулише и образлаже значај теме Мастер рада. У Експерименталном делу детаљно се 

образлаже програм истраживања, примењене методеи поступци, резултати истраживања 

обрађени на научно-стручно прихватљив начин и одговарајућа дискусија резултата, уз 

доказ или оповргавање постављених хипотеза истраживања. Кроз Закључак кандидат 

језгровито формулише сазнања која су проистекла из истраживања и обраде резултата. 

Након завршеног Мастер рада кандидат предаје исти у писаном и електронском облику са 

захтевом за његову оцену и приступање јавној одбрани. Процедура оцене и јавне одбране 

тече у складу са стандардима квалитета наставног процеса. 
Пример: завршни рад предствља истраживаћки рад студента у коме се он упознаје са методологијом 

истраживања у области.., 

Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:Увод, 

Теоријски део, 

Експериментални део, резултати и дискусија, Закључак, Преглед литературе. 

Након завршеног рада….. 

Методе извођења: Литературна обрада и критички осврт на стање науке и струке у 

одабраној ужој области; избор теме и образложење са програмом и методама истраживања 

прихваћених од предметног наставника - ментора; обрада резултата истраживања и писање 

Мастер рада са напред дефинисаном општом структуром садржаја 

Оцена (максимални број поена 100) 

Писаном тексту  Мастер рада припада највише 70 поена, а јавној одбрани највише 30 

поена. 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета 
 


