Спецификација завршног рада
Студијски програм: ПРАВО

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положени сви испити и обављена стручна пракса
Циљеви завршног рада:
Циљ израде и одбране завршног рада је да студент покаже оспособљеност да самостално
ефективно и ефикасно реши постављен конкретан сложенији проблем у оквиру одабраног
студијског програма другог циклуса академског образовања.
Очекивани исходи:
Израдом и одбраном завршног рада студенти који су завршили студије стекли су
компетенције предвиђене студијским програм, тј. студент располаже са потребним
академским теоријским и практичним знањима и вештинама из одабране области, познаје
у академској средини шире прихваћену методологију решавања сложенијих проблема и
способан је да их самостално и креативно примени у решавању проблема који ће се
појавити у пракси. Студент је оспособљен за даље усавршавање током рада у струци
праћењем одговарајуће стручне литературе, да сарађује у тиму приликом решавања
сложених проблема, како у локалном тако и у глобалном окружењу
Општи садржаји:

У општем случају садржај који се изучава у завршном раду зависи од одабраног
студијског подручја и у основи представља интеграцију знања и вештина
наведених у предметима који покривају одабрано студијско подручје. Први део
Увода описује потребе у области од интереса истраживања, досадашње најважније
резултате у задовољавању тих потреба, опис конкретног проблема и зашто га вреди
истраживати, циљеве који се желе постићи решавањем наведеног проблема. Други
део Увода садржи краћи преглед предложеног начина долажења до решења
конкретног проблема, а трећи садржи даљи опис структуре завршног рада. Друго
поглавље рада садржи преглед стања у области од посебног интереса истраживања.
Треће поглавље презентује део света који је предмет изучавања и ситуира
истарживани проблем у том свету. Четврто поглавље садржи методологију
решавања постављеног проблема. Пето поглавље приказује решење проблема,
односно резултате истраживања и дискусију одређених питања. Посебно поглавље
садржи Закључак, односно сажетак о решавању разматраног проблема, главни
резултати до којих се дошло током истраживања и њихова дискусија. На крају се
даје Литература као потпуна листа извора који су цитирани у раду.
Методе извођења:
Правно-догматска, статистичка метода, метода анализа садржаја, метода студије случаја,
метода моделовања
Оцена (максимални број поена 100)

