
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада   

 

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ  

Врста и ниво студија: основне студије 

ЗАВРШНИ РАД 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: положени сви испити и обављене и евидентиране све педагошке праксе 

Циљеви завршног рада:  

Оспособити студенте да самостално ураде рад на одабрану тему, тј. да известе о 

стручно-научном истраживању проблема којим се у раду баве. Смисао завршног 

(дипломског) рада је да студент покаже добро познавање струке, способност 

писменог и на одбрани усменог изношења тог знања у области којом се у раду 

бави. 

Очекивани исходи:  

Студенти су у стању да самостално одаберу проблем: ураде идејни пројекат, 

теоријски га објасне, истраже проблем, интерпретирају податке и изведу закључке, 

као да га усмено добро представе и на одбрани аргументују ставове које у раду 

заступају; савладају технику писања стручно-научног рада. 

Општи садржаји: 

• фокусирање на осетљивост за проблеме стуке; 

• избор проблема и теме рада- израда идејног пројекта; 

• студирање литературе о изабраној теми; 

• израда инструмената и спровођење истраживања; 

• савладавање технике израде стручно-научног рада; 

• ако се планира емпиријска верификација, ради се студијски пројекат који 

садржи следећа поглавља: увод, теоријски део, експериментални део, 

резултати и дискусија, закључак, преглед литературе; 

• коришћење технике научног рада; 

• прецизно писмено (приликом одбране, усмено) извештавање о истраживању 

проблема и закључцима. 

Број часова: 3 

Методе извођења:  

Како се у писању завршног (дипломског) рада очекује самосталност и креативност 

студената, основне методе рада односе се на самосталан експлоративни приступ 

тексту, а поред овога, подразумева се аргументација у дијалогу током израде рада 

са ментором и на самој одбрани са комисијом. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Самостално сналажење студента у формулисању теме и успех у проналажењу 

рефернетне литературе  - 20 поена 

Оригиналност у избору нацрта  и методологије – 40 поена 

Нивои обраде података, елаборација и конфронтација с другим полазиштима – 30 

поена 

Јасноћа писменог и усменог излагања идеја, аргументација и практична вредност 

налаза – 10 поена 
 


