Спецификација завршног рада
Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Број ЕСПБ: 15
Услов: Положени сви испити студијског програма
Циљеви завршног рада:
Завршни рад је резултат самосталног рада студента основних академских студија, којим се:
доказује да је овладао знањима и стекао компетенције потребне за самосталан рад у одређеној научној или стручној
области предмета који се изучавају у оквиру студијског програма.
упознаје се с одређеном облашћу научне или стручне дисциплине кроз детаљнију разраду једне теме из те области;
оспособљава за самосталан практичан рад у одређеној области.
Очекивани исходи:
Завршним радом студент доказује да има компетенције и да је постигао исходе учења при решавању проблема из
стручних и научних подручја која су била садржај студија и да је оспособљен за коришћење теоретског и
практичног знања стеченог у току студирања.
Општи садржаји:
Завршни рад предствља самостални рад студента у коме се он упознаје са методологијом реализације стручног рада
у области права.
Завршни рад садржи: насловну страну, садржај, увод, главни део, закључак, литературу.
Тема завршног рада може бити: Теоријски проблем, апликативни проблем уочен у литератури или пракси,
теоријско-апликативни проблем и сл.
Насловна страна треба да садржи основне податке као што су: у заглављу – назив високе школе, у средњем делу завршни рад из (назив предмета), наслов рада, име кандидата и број индекса, име наставника који руководи израдом
рада, место и датум израде (година предаје рада).
У садржају се наводе основни делови кроз које је структуриран завршни рад (поднаслови), као и бројеви страна на
којима се ти делови налазе.
У уводном делу завршног рада треба увести читаоца у тему, презентовати значај теме и разлог због кога је студент
одабрао да обради баш ту тему, као и преглед садржаја који следи.
У главном делу завршног рада студент обрађује тему рада. Он садржи приказ теоријских (основне дефиниције) и
практичних (илустративни примери) резултата који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде
структуриран кроз више логичних целина означених одговарајућим насловима и поднасловима.
У закључку рада износе се резултати до којих је студент дошао кроз израду завршног рада.
У литератури рада подразумевају се сви публиковани извори: књиге, чланци, часописи, зборници, компанијски
извештаји, интернет сајтови, итд.
Методе извођења:
Студент бира тему за завршни рад у договору са предметним наставником – ментором из пописа одобрених тема.
Завршни рад се предаје у четири примерка. Комисију за одбрану завршног рада од три члана, коју чине наставници
високе школе, именује директор на предлог ментора. Ментор је обавезан члан комисије и мора бити наставник на
предмету на коме студент ради завршни рад. Одбрана завршног рада студената је усмена и јавна и изводи се у
просторијама школе.
Оцена Завршног рада (максималан број поена 100)
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