
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: СТРУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Наставник/наставници: Сви наставници са студијског програма у оквиру група стручних и 

стручно-апликативних предмета 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: – 

Циљ предмета 

Припрема студента за израду и одбрану Завршног рада. 

Исход предмета  

Оспособљавање студента да: самостално уочи проблем истраживања, јасно и прецизно формулише 

предмет и циљеве истраживања, користи литературу и примењује истраживачке методе и технике у циљу 

формулисања предлога за решење конкретног проблема на бази резултата анализе и истраживања. 

Такође, очекује се да је студент након положеног испита усвојио теоретска знања и стекао искуство 

неопходно за дефинисање и планирање истраживачког рада, самостално или тимско истраживање, 

примену и објављивање резултата истраживања. 

Садржај стручно-истраживачког рада 

1. Индентификација практичног проблема у предузећу/институцији или могућности унапређења 

пословног процеса. 

2. Снимање стања - прикупљање потребних података. 

3. Анализа прикупљених подата, консултације са заинтересованим странама. 

4. Формулисање почетног предлога решења, консултације са заинтересованим странама. 

5. Израда приступног рада са извештајем о решењу проблема стручно-истраживачког рада. 

6. Одбрана стручно-истраживачког рада. 

Литература  

Научне и стручне монографије, уџбеничка литература, научни и стручни часописи, зборници радова са 

конференција, пројектна документација, студије стручне публикације, уџбеници у којима су обрађени 

примери из праксе, интерни материјали и документација предузећа и остала грађа која је у вези са 

предметом истраживања. 

Број часова активне наставе Теоријска настава:  Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Студент или сарадници практичари из предузећа идентификују конкретан практичан проблем. Сходно 

томе, студент и наставник из одговарајуће области дефинишу тему стручно-истраживачког рада.  

Наставник даје упутства студенту, упућује га на одређену литературу и усмерава га у циљу израде 

квалитетног приступног рада. Током израде стручно-истраживачког рада студент консултације са 

наставником обавља путем мејла и/или платформе за видео конференције. 

Поред консултација са наставником, студент обавља консултације и са стручњацима из институција и 

предузећа које се баве проблематиком из области теме завршног рада. По потреби, део активности се 

спроводи на терену.  

Завршени приступни рад студент предаје наставнику на преглед и оцену.  

Након одобрења наставника студент приступа одбрани стручно-истраживачког рада у просторијама 

Одсека. 

По успешном завршетку стручно-истраживачког рада студент пријављује завршни рад са предложеном 

темом. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Стручно истраживачки рад и 

израда приступног рада 
60 

Усмени испит (усмена одбрана 

стручно-истраживачког рада) 
40 

 


