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Назив предмета:  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД Шифра предмета: 21121 
Број ЕСПБ: 10 
Статус специјалистичког 
рада:  

Обавезни 

Услов:  
Положени сви предмети предвиђени студијским планом и 
програмом. 

Циљ специјалистичког 
рада:  

 

Израда специјалистичког рада има за циљ обједињавање, потврђивање и практичну примену 
стечених знања током студија. Студент има право да ради специјалистички рад из предмета који 
се изучавају у оквиру одређеног модула студијског програма. 
Исход  специјалистичког 
рада :  

 

Способност вођења једноставнијег самосталног пројекта, способност формулације и анализе 
проблема, критичког осврта на могућа решења, прегледа литературе из дате области. Примена 
стечених инжењерских и пројектантских знања и вештина на решавање проблема из области 
управљања или безбедности друмског саобраћаја, имајући у виду комплексност, трошкове, 
поузданост и ефикасност решења. Способност писања рада у задатој форми. Способност јасног и 
најширем аудиторијуму прихватљивог образложења урађеног пројекта кроз усмену одбрану 
специјалистичког рада. 
Садржај 
специјалистичког рада : 

 

Специјалистички рад представља самостални  практични рад студента усаглашен са нивоом 
студија, у коме он овладава 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 и постојећих решења, предлог и 
опис сопственог 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 
демонстрира способност усмене презентације пројекта. 
Методе извођења 
специјалистичког рада : 

 

Уз помоћ ментора из реда наставника, студент настоји што самосталније решити постављени 
задатак и припремити одговарајућу документацију и усмену одбрану. Специјалистички рад 
студента процењује се на 10 ЕСПБ. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Израда специјалистичког рада 50 
Презентација 20 
Одбрана  специјалистичког  
рада 

30 


