
15 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит
50

Способност вођења самосталног пројекта, способност формулације и анализе проблема, 

критичког осврта на могућа решења, и прегледа литературе из дате области. Примена стечених 

инжењерских и пројектантских знања и вештина на решавање проблема, имајући у виду 

комплексност, трошкове, поузданост и ефикасност решења. Способност писања рада у задатој 

форми. Способност јасног образлагања урађеног пројекта, што се демонстрира на усменој 

одбрани рада.

Израда Мастер рада има за циљ обједињавање, потврђивање и практичну примену стечених 

знања током Мастер академских студија. Студенту се пружа прилика да демонстрира способност 

самосталног извођења пројекта, који може бити практичног, истраживачког или теоријско-

методолошког карактера. Студент такође стиче искуство у приказивању свог рада у писаној 

форми, и презентовању резултата кроз усмено излагање током одбране Мастер рада.

Садржај предмета

Мастер рад представља самостални истраживачки, практични или теоријско-методолошки рад 

студента усаглашен са нивоом студија, у коме се он упознаје са неком ужом облашћу кроз 

преглед литературе и усваја методологију истраживања, односно пројектовања, неопходну за 

израду рада. Кроз израду рада студент примењује практична и теоријска знања стечена током 

студија. Рад у писаној форми по правилу садржи уводно поглавље, дефиницију проблема, 

преглед области из које је рад и постојећих решења, предлог и опис решења, закључак и 

литературу. Јавна усмена одбрана рада се организује пред комисијом од три члана, од којих је 

један ментор рада. Током усмене одбране кандидат образлаже резултате свог рада, а затим 

одговара на питања чланова комисије, чиме кандидат доказује способност усмене презентације 

свог пројекта.

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Електроенергетика

Електроенергетика

Мастер академске студије

Мастер рад

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ



усмени испит 50практична настава

колоквијуми

семинари


