
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Психологија 

Назив предмета:  Завршни мастер рад 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

Циљ завршног рада је овадавање главним доменима истраживачког процеса укључујући теоријски домен 

(разумевање релевантних психолошких концепата, модела и теорија), методолошки домен (способност 

извођења истраживања) и презентациони домен (писање и усмена одбрана рада).    

Исход предмета  

На крају израде завршног рада студент ће стећи следеће кометенције:  

Познавање релевантних теоријских система, модела и концепата у психологији и оспособљавање да се кроз 

њихову критичку анализу детаљније формулишу тема и основне истраживачке хипотезе завршаног рада.  

Оспособљеност за претрагу и критичко читање релевантне литературе како би се упознала историја 

истраживања изабраног проблема и стекао шири увид у теоријске и методолошке квалитете и недостатке 

ранијих истраживања. 

Способност да се изведе истраживање укључујући све фазе истраживачког процеса, као што је дефинисање 

проблема, израда нацрта и хипотеза, дефинисање метода, техника, процедура, узорка, инструмената и/или 

стимулуса, извођење истраживања, прикупљање података, статистичка обрада резултата и интерпретација 

(дискусија) налаза, и, најзад,  презентација резултата истраживања која обухвата писање завршног рада уз 

поштовање основних формалних и садржинских стандарда писања научног рада и усмена презентација 

рада (припрема електронске презентације, вештина усменог презентовања и вођење акедмске дискусије).  

Садржај предмета 

1. Дефинисање истраживачког проблема, прикупљање и анализа релевантне литературе.  

2. Припрема истраживања: израда нацрта истраживања, формулација хипотеза и припрема инструмената 

и/или стимулуса.  

3. Извођење истраживања: прикупљање испитаника, организација испитивања, спровођење одговарајуће 

процедуре и прикупљање података. 

4. Статистичка обрада и интерпретација резултата. 

5. Писање завршног рада који треба да има стандардну структуру научног рада: апстракт (кратак резиме 

рада), увод (преглед ранијих истраживања, хипотезе), метод (приказ процедуре, инструмената, 

стимулуса, узорка), резултати (статистичке анализе), литературе (списак референци у скаду са 

стандардима Америчке психолошке асоцијације) и, по потреби, прилози (детаљне табеле, стимулуси и 

сл.), а у оквиру текста графикони и слике.   

6. Одбрана завршног рада која се састоји од два дела: а) усмено представљање резултата истраживања уз 

коришћење електронске презентације и б) дискусија у којој чланови комисије коментаришу рад и 

постављају питања, а студент одговара на постављена питања. 

 

Литература  

Сва литература која је релевантна за изабрану тему. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Менторски рад: самостални рад студента уз консултације са ментором и члановима комисије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 15 

практична настава  усмени испт 5 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


