
5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Општи 

садржај

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење

Назив предмета Завршни рад

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Право на полагање завршног испита студент стиче после положених свих испита 
предвиђених студијским програмом.

Израдом Завршног рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих  је 
потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резултате до којих се 
дошло. Стицање знања о начину, структури и форми писања рада након извршених 
анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме Завршног рада.

Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за 
самостално коришћење и примену стечених знања током студија. Проверава се 
оспособљеност студената за систематски приступ решавању задатих проблема. 
Студенти стичу искуство које се може применити у пракси приликом решавања 
проблема из области туризма, организовања туристичких путовања и туристичког 
вођења. Припремом резултата рада за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима 
на примедбе и питања чланова комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на 
који у пракси треба презентовати  резултате истраживања.

Садржај предмета

Ментор задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета, а који 
кандидат може у минималном року од 30 дана, односно максималном року од шест 
месеци, на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или 
експериманталним радом, успешно обрадити.За време израде завршног/дипломског 
рада кандидат има право и обавезу да се консултује са ментором. Измену теме 
завршног/дипломског рада, на основу образложене молбе кандидата, одобрава ментор. 
Студент може узети тему завршног/дипломског рада из свих предмета осим страног 
језика Б. Руководиоци завршног/дипломског рада могу бити наставници Школе који су 
изабрани за предмете из којих се може полагати завршни/дипломски испит.

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године



Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит

Оцена знања (максимални број поена 100)

Студент стиче право да поднесе захтев за одобрење теме за израду
завршног/дипломског рада са највише једним неположеним испитом. Студент подноси
преко студентске службе, на посебном обрасцу захтев за одобрење теме за израду
завршног/дипломског рада. Образац потписан од стране ментора предаје се
студентској служби, (доноси кандидат) и датум предаје обрасца сматра се датумом
почетка израде завршног/дипломског рада. Завршни/дипломски рад у три укоричена
примерака студент предаје студентској служби на завођење, по одобрењу ментора да
се рад прихвата. Један примерак дипломског рада студентска служба одмах предаје
члану комисије за одбрану. Један примерак дипломског рада треба предати у
електронској форми - нарезан на један CD. Након прегледа и позитивне оцене рада,
комисија извештава студентску службу преко које заказује усмену јавну одбрану.
Студент чији је завршни/дипломски рад позитивно оцењен позива се на јавну усмену
одбрану. Усмена јавна одбрана се полаже пред испитном комисијом и мора се обавити
у једном дану. Студент, у трајању до 30 минута, концизно излаже структуру и концепцију
рада, начин његове реализације и примењене методе, закључке и резултате, као и
могућност примене добијених резултата у струци. После тога, чланови комисије
постављају питања из оквира његовог завршног/дипломског рада и након тога закључују
коначну оцену завршног/дипломског рада.

практична настава

колоквијуми

семинари

 Завршни рад и усмену одбрану комисија оцењује јединственом оценом.

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања писмени испит


