Студијски програм/студијски програми: васпитач деце предшколског узраста
Врста и ниво студија: Мастер академске студије

Назив предмета: Студијски истраживачки рад
Шифра предмета: ВМО8
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:
Услов: 6
Циљ предмета
Кроз студијски истраживачки рад студенти треба да обаве неопходна истраживања путем проучавања додатне стручне литературе како би усвојили неопходна теоријска знања, вештине и технике
неопходне за израду дипломског-мастер рада.
Исход предмета
Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих
подручја које су претходно изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој
системској анализи у циљу извођења закључака. На крају курса студент треба да стекне
фундаментална знања из изабране области, и да буде оспособљен да самостално решава практичне
задатке у тој области коришћењем одговарајуће методологије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног дипломског - мастер рада,
његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава стручну литературу, дипломске - мастер
радове студената који се баве сличном тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења
конкретног задатка који је дефинисан задатком дипломског-мастер рада.
Литература
По препоруци наставника и у зависности од изабране теме. Уџбеници, књиге, часописи, дипломскиmaster радови и сл.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
0
0
рад:
16
Методе извођења наставе
Ментор мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да рад
изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком мастер рада, користећи литературу
предложену од ментора. Током израде мастер рада, ментор може давати додатна упутства студенту,
упућивати на одређену литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног мастер рада.
У оквиру студијског истраживачког рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и
са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате
теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга
истраживања, статистичку обраду података, ако је то предвиђено задатком дипломског-мастер рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
Поена
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
семинар-и
50

