
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: Oбавезан  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Положени сви предмети предвиђени наставним планом (укључујући и изборне предмете). 

Циљ предмета 

Развијање способности за повезивање знања стечених на настави са захтевима практичних задатака и оспособљеност за 

стручни односно прегледни рад у домену менаџмента у безбедности. Превасходни циљ Завршног 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. 

Исход предмета  

Оспособљеност студента да на основу стечених знања и вештина успешно изради и одбрани завршни рад и да након 

израде и одбране завршног рада буде компетентан за успешно примењивање стечених знања. Развој индивидуалних 

способности методолошког приступа. Стечене компетенције кандидата за почетно истраживање у области менаџмента у 

безбедности. 

Садржај предмета 

Завршни рад представља самосталну и стручну обраду једне теме из одређене научне или стручне области/дисциплине. 

Садржај се формулише за сваког студента посебно, у складу са изабраном тематиком коју је студент изабрао. Студент 

припрема завршни рад који садржи: 1. Предмет и циљ завршног рада; 2. Увод; 3. Општа-теоријска обрада теме завршног 

рада, 4. Обрада теме завршног рада са конкретним истраживањима, 5. Закључак (оцена и предлог). 

Завршни рад је предмет на коме се кандидати обучавају за самостално истраживање, тј. описивање реалног саобраћајног 

питања (проблема), упознају се са различитим приступима и методама истакнуте теме, конвенцијама референцирања и 

облицима презентације стручног рада. Теоретска настава обухвата анализу стања у области постављеног проблема, 

преглед актуелних тема, проблеме у области актуелних сазнања о проблему рада, план активности, анализа и претрага 

припадајуће литературе, основне методолошке приступе сагледавања проблема обраде, основне методе прикупљања 

података, приступ анализи, интерпретацију у презентацији резултата истраживања. Рад на предмету подразумева 

самосталан рад у одабраној области у оквиру које кандидат бира и дефинише тему, врши преглед различитих теоретских 

приступа и досадашњих истраживања теме, обликује теоретски оквир рада, дефинише методолошки приступ и врши 

избор адекватног метода обраде предложене теме која се обрађује на  задатку. Резултат рада је формулација структуре и 

обухвата рада и дефинисање приступа изради. Тема рада се сагледава и формулише у вези са актуелним теоретским и 

практичним проблемима у области менаџмента у безбедности.    

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Студент самостално спроводи различите истраживачке методе. Завршни рад представља самосталан рад студента 

израђен у писаној форми. Током израде завршног рада, ментор даје неопходна упутства студенту, упућује га на одређену 

литературу, помаже при избору метода истраживања, анализе и обраде добијених резултата, извођење правилних 

закључака и др. У оквиру овог дела завршног рада студент обавља додатне консултације са ментором, а по потреби и са 

другим наставницима који се баве проблематиком из области теме завршног рада. Након израде рада и сагласности 

ментора да је успешно урађен рад, кандидат брани рад пред комисијом, која се састоји од три члана. У комисији су три 

члана, од којих је један предметни наставник - ментор. Одбрана рада (пројекта) је јавна. Студент брани рад пред 

комисијом, о чему се води записник који потписују чланови комисије. Комисија доноси одлуку да ли је кандидат 

успешно одбранио завршни рад и оцењује оценом од 5 до 10, а по прописаној процедури и на одговарајућим обрасцима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

дневник праксе    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


