
14 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

12

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току 

предавања

практична настава

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

мастер академске студије - други степен студија

Завршни рад

Спецификација предмета

Литература

Методологија друштвених истраживања, Консултације са професором, Излагање и одбрана 

Циљеви завршног рада су: да студент овлада одговарајућом методологијом неопходним за 

систематично истраживање одговарајућих проблема у области која је дефинисана групом 

изборних предмета; да студент покаже да је разумео основне аспекте проблема који се 

изучавају; да студент стекне поузданост у формулисању одговарајућих полазних теза 

истраживање савремених проблема релевантних за регион за који се определио.

Садржај предмета

Завршни рад представља истраживачки рад студента који је, у методолошком смислу, 

заснована на сазнањима које је студент стекао у оквиру методологије научног истраживања и 

других релевантних научних дисциплина.

Изврада завршног рада обухвата претходно истраживање конкретног проблема на основу 

дефинисаних циљева и основних теза истраживања. Завршни рад се припрема у форми која, 

орјентационо, садржи следеће делове: увод, значај проблема, циљеви, општи теоријско-

методолшки оквир и методе истраживања, полазне хипотезе, резултати истраживања, 

закључак, преглед литературе.

Геоекономске и регионалне студије

Услов: Право да поднесе пријаву теме завршног рада студент стиче када испуни све обавезе 

садржане у наставном плану и програму студија другог степена. Пријаву теме за израду 

завршног рада на студијама другог степена (образац Q2.03.04.-1) студент предаје надлежном 

референту који води студије. Утврђени услови – тема завршног рада и програм истраживања 

ставља се на прву седницу Већа факултета ради одређивања Комисије за оцену подобности 

кандитада и теме. (Процедура вођења завршног рада на студијама првог и другог степена 

(Q2.02.03.)

Број ЕСПБ

Овладавање одговарајућом методологијом истраживања појединих економских и друштвених 

проблема у оквиру одговарајућег региона као претпоставке за даљи истраживачки рад;

-Потпуно разумевање конкретног проблема који се изучава у оквиру одговарајућег региона, 

карактеристичиног за поједине регионе;

-Оспособљеност за изналажење и предлагање решења појединих проблема карактеристичних 

за савремене међународне односе и поједине регионе;



колоквијуми

семинари


