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Циљеви завршног рада:
Циљ израде и одбране завршног рада (Мастер рада) је да студент, обрадом практичног,
истраживачки оријентисаног задатка и његовом одбраном, покаже самосталан и креативан
приступ у примени теоријских знања и практичних вештина које је стекао током студија у
будућој пракси.
Очекивани исходи:
Израдом и одбраном завршног рада студенти су оспособљени да сагледавају психолошке
проблеме, пројектују решења, те да решавају реалне практичне проблеме који се јављају у
пракси, као и за наставак школовања на вишим нивоима студија. Компетенције Мастер
психолога су развој способности критичног мишљења, анализе проблема, синтезе и
пројектовања решења и доношења одлука у реалном времену уз употребу научних метода
и поступака; способности примене знања и вештина у решавању проблема у новом или
непознатом подручју у ширим или мултидисциплинарним областима у оквиру образовнонаучног односно поља студија; способности решавања сложених проблема и расуђивања
на основу доступних информација о друштвеним и етичким одговорностима у применом
знања и вештина и способности јасног начина преноса знања у стручну и ширу јавност.
Општи садржаји:
Формулише се за сваког студента посебно, у складу са подручјем - студијском групом у
оквиру које је студент студирао. У том смислу, завршни рад на студијском програму
Психологије се може радити и бранити из оних области психологије које покрива
студијски програм.
Методе извођења:
Ментор за израду и одбрану завршног рада формулише тему са задацима за израду рада.
Студент, у консултацијама са ментором, самостално врши истраживања и решава задатак
који му је задат. Након израде рада и сагласности ментора да је рад успешно урађен,
студент брани рад пред Комисијом за одбрану дипломског - мастер рада која се састоји од
најмање три наставника. Услов за израду завршног рада су положени испити из свх
наставних предмета.
Оцена (максимални број поена 100)

