
Студијски програм: Мастер академске студије Управљање ризицима у животној средини (МАСУРЖС) 

Назив предмета: Завршни мастер рад  Шифра предмета 6М1МАS 

Наставник: одабрани ментор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: положени сви испити предвиђени наставним планом 

Циљ предмета 

Израда и јавна одбрана мастер рада је показатељ стечених компетенција потребних за самосталан 
истраживачки рад и аналитичку оспособљеност и практичан рад у широком спектру области и институција 
чији је примарни предмет делатности и активности усмерен на превенцију и заштиту животне средине. 

Исход предмета  
Мастер радом студент интегрише и примењује знања стечена у образовном процесу у решавању 

конкретних проблема унутар образовно-научног поља студијског програма. Одбраном мастер рада процес 

стицања неопходних стручних знања о техникама рационалног одлучивања, као и логичким (нормативним) 
и психолошким (емпиријским) аспектима доношења одлука у различитим друштвеним и пословним 

окружењима се уобличава и студентовим радом показује да је у стању да изложи материју и кључне 

закључке стручној, али и широј јавности. 
Садржај предмета 

Мастер рад представља стручну, писану обраду одређене теме применом истраживачких техника и научно-

истраживачких метода. Пријава мастер рада је чин и поступак који следи након што студент положи све 

испите предвиђене наставним планом, на прописаном обрасцу. Консултације у вези са темом мастер рада 

студент обавља са изабраним ментором. Након одлуке Већа департмана последипломских студија које 

оцењује подобност кандидата и теме мастер рада и које одређује ментора и састав комисије за јавну 
одбрану мастер рада, студент приступа изради мастер рада, под надзором ментора, а затим приступа и 
јавној одбрани. Након одбране мастер рада студент стиче звање „мастер аналитичар заштите животне 

средине“, право на диплому и додатак дипломе (диплома суплемент у којој се истиче образовни профил 
стручњака у области заштите животне средине). 
Број часова  
активне наставе 

Теоријска 
настава:  

Практична 
настава:  Остали часови: 5 (75) 

Методе извођења наставе 

Студент и ментор размењују мишљење и утврђују договор о реализацији теме мастер рада. За време израде 

мастер рада ментор даје сугестије студенту и усмерава га да лакше отклони недостатке у одабиру техника и 
методологије истраживања, сугерише литературни оквир и литературне јединице. Мастер рад садржи: 
садржај, увод, разраду, закључак, литературу, прилоге (ако их има), у обиму од не мање од 50 и углавном 
не више до 100 страница. Приликом израде мастер рада студент користи адекватан методолошки 

инструментаријум (методе анализе и синтезе, методе индукције и дедукције, компаративну методу, 
квантиутативне методе и др). Студент предаје 5 примерака мастер рада, укориченог и приређеног у складу 

са стандардима и другим техичким карактеристикама утврђеним општим актом Факултета. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Израда завршног мастер рада 60 

Јавна одбрана и доскусија о завршном мастер раду 40 

Укупно 100 

 


