
10 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезан

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

Специјалистичке струковне студије

Завршни рад специјалистичких студија

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература

Мултимедијалне технологије

 Положен испит из предмета из ког је изабран завршни рад.

Број ЕСПБ

Поступак израде и одбране завршног рада утврђен је Правилником о начину и поступку 

припреме и одбране завршног рада. Студент стиче право да започне израду завршног рада 

када му остане највише три неположена испита. Студент изабира један од предмета за који је 

положио испит, а предметног наставника за ментора. Ментор дефинише назив теме и задатке 

израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. Студент треба да заврши израду 

завршног рада за најмање три недеље, а највише за шест месеци од дана пријављивања теме. 

У току израде завршног рада студент има обавезе консултације са ментором. Завршни рад 

треба да има обим од 20 до 40 страна А4 формата, не рачунајући додатке. Обавезан додатак 

завршног рада је и презентација завршног рада на препоручених 10 а највише 20 фолија 

(слајдова). Техничка обрада и квалитет садржаја завршног рада треба да буде у складу са 

Упутством за техничку израду завршног рада које представља саставни део Правилника о 

начину и поступку припреме и одбране завршног рада. Ментор својим потписом на сваком 

примерку завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. Када 

заврши израду рада, студент подноси наставно-научном већу молбу за сагласност за одбрану 

завршног рада, а уз молбу прилаже четири примерка завршног рада. Сваки примерак завршног 

рада треба у прилогу да садржи целокупан текст завршног рада у електронском облику 

(дискета или CD). Наставно-научно веће одређује Комисију за јавну усмену одбрану завршног 

рада, коју чине председник, ментор и најмање један члан из редова наставника ВТШСС. 

Комисија може да има и додатне чланове из редова наставника других високошколских 

установа или истакнутих стручњака из области коју обрађује завршни рад.

Садржај предмета

Садржај стручне праксе је у пуној сагласности са циљевима праксе. Формира се за сваког 

кандидата посебно, у договору са руководством предузећа или институције у којима се обавља 

стручна пракса, а у складу са курикулумом студијског модула на студијском програму који 

студент похађа. Студенти похађају часове стручне праксе у ТВ Мрежа (ТВ Мост, ТВ Мир, ТВ 

КиМ....).
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит 30

70

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Завршни рад се брани усмено пред Комисијом; студент припрема кратко излагање (до 15 

минута) у коме излаже основне поставке проблема и карактеристике решења; потом комисија 

поставља питања, и оцењује рад у целини.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)


