
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                         МАШИНСТВО – ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

 

Назив предмета:  

ЗАВРШНИ РАД Шифра предмета: 15626 
Број ЕСПБ: 9 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
 

Исход предмета:   
 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Обавезу полагања завршног рада имају сви студенти уписани у прву годину студија школске 2014/2015. 
године и касније. Студент стиче право да поднесе пријаву за полагање завршног рада са највише два 
неположена испита од свих испита утврђених Наставним планом и програмом школе. Студент има право 
сам да одабере предмет из кога ће добити тему за завршни рад. Теме за завршни рад бирају се из група 
ужестручних предмета и то из оних које држе доктори. Тема коју студент ради за завршни рад треба да 
садржи: Теоретско-стручну обраду неког проблема или израду конкретног пројектног задатка (не сувише 
обимно). Рад не треба да буде истраживачког карактера. Материјал за тему мора бити садржан у постојећој 
стручној литератури, а проблем мора бити шире и дубље обрађен, него что се изучава Наставним планом и 
програмом из конкретног предмета. Завршни рад треба да садржи следеће целине: 1. Наслов, име 
кандидата и ментора, 2. Задатак, 3. Резиме на српском и енглеском језику, 4. Садржај, 5. Увод, 6. Основни 
део, 7. Закључак, 8. Прилоге, 9. Литературу. 
Практична настава: 
Обрада рада врши се на рачунару, користећи лист А4 формата са једне стране. Писмени део завршног рада, 
по одобрењу ментора, кандидат предаје Студентској служби школе у четири примерка, најкасније у року 
од  четири месеца од дана добијања теме. Завршни рад се брани пред комисијом од три члана (председник, 
ментор и члан). Термин одбране заказује се у року од дана предаје рада, преко огласне табле школе, где се 
објављује и састав комисије. Предати писани део рада комисија прегледа и оцењује. Ако је рад оцењен 
позитивно кандидат стиче право на усмену одбрану. Усмена одбрана је јавна и обавља се пред комисијом и 
гостима. У току одбране кандидат излаже писани део рада (тема, циљ, коришћене методе, добијени 
резултати, значај, предности и мане изложеног поступка, могућности практичне примене), без изношења 
детаља, датих у раду. При одбрани кандидат може користити рачунар, пројектор, слајдове или постере. 
После излагања кандидат одговара на питања чланова комисије и гостију. Усмена одбрана укупно траје око 
45 минута. Након завршене усмене одбране комисија утврђује оцену одбране и укупну оцену и саопштава 
је кандидату. 
Литература:   
 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

0 0 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит
Колоквијум-и 10   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


