
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Мастер рад 

Наставници: сви наставници ангажовани на програму 

Статус предмета: Обавезан на студијском програму 

Број ЕСПБ:  17 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљеви израде и одбране мастер рада су: да студент покаже да је овладао знањем и вештинама из 

области економије и пословног управљања, односно уже области модула који студира; да је 

оспособљен за самосталан истраживачки и практичан рад, као и за настављање докторских 

академских студија, ако се за то определи. 

Исход предмета  

Студенти су оспособљени за примену стечених теоријских, методолошких и апликативних знања 

у области економске политике, макроекономије, привредног раста и развоја, институционалне 

економије, међународних финансија, финансијских институција и инструмената, банкарског и 

берзанског пословања, рачуноводства, иновација, предузетништва, маркетинга и менаџмента.  

 

Студенти су оспособљени за самостално теоријско и практично сагледавање релевантних 

проблема савремене економске науке и праксе на основу стечених знања и вештина. 

 
Садржај предмета 

Мастер рад представља истраживачки рад студента у коме он обрађује или теоријски, или 

апликативни или теоријско-апликативни проблем из области модула који студира. Мастер рад у 

писаној форми садржи увод, главни део рада, који подразумева приказ теоријских и практичних 

резултата који се односе на тему рада, закључак у коме студент износи резултате до којих је 

дошао кроз израду мастер рада и преглед литературе коришћене при изради рада. 

Обим и форма мастер рада су прописани општим актом Факултета. 
 

Број часова активне наставе СИР: 14  Остало: 4 

Методе: Мастер рад представља самосталан рад студента израђен у писаној форми, уз упутства и 

консултације са ментором. Ментор за израду и одбрану мастер рада формулише тему са задацима 

за израду мастер рада. Кандидат пријављује мастер рад, чију израду одобрава Наставно-научно 

веће Факултета. Кандидат у консултацијама са ментором самостално ради на проблему који му је 

задат. Након израде рада и сагласности ментора да је рад успешно урађен, кандидат брани рад 

пред комисијом, која се састоји од три члана, а након усвајања Извештаја о урађеном мастер раду 

од стране Наставно-научног већа. 

Процедура и поступак пријаве, израде и одбране мастер рада су дефинисани општим актом 

Факултета. 

Оцена знања (максимални број поена 100): оцене: положио са похвалом, положио, није положио 

 


