
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 
Акредитација студијског програма 

Специјалистичке струковне студије Управљање ризиком од катаст. догађаја и пожара
 

Назив предмета:  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД Шифра предмета: СУР26 
Број ЕСПБ: 10 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Студент може да бира тему завршног рада када положи све испите из 

студијског програма. 
Циљ предмета:   

Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након извршених анализа и других 
активности које су спроведене у оквиру задате теме специјалистичког рада. Израдом специјалистичког 
рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, 
спроведене методе и поступке и резулатате до којих се дошло. Поред тога, циљ израде и одбране 
специјалистичког рада је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у 
погодној форми јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме. 

Исход предмета:   

Оспособљавање студентата за систематски приступ у решавању задатих проблема, сповођење анализа, 
примену стечених и прихватању знања из других области у циљу изналажења решења задатог проблема. 
Самостално изучавајући и решавајући задатке из области задате теме, студени стичу знања о 
комплексности и сложености проблема из области њихове струке. Израдом специјалистичког рада 
студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области 
њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и 
примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати 
резултате самосталног или колективног рада. 

Садржај предмета:  

 Припрема за израду специјалистичког рада (избор предмета, оквирне теме и ментора) уз консултације са 
наставницима са Студијског програма. 

 Дефинисање теме и садржаја специјалистичког рада у договору са ментором. 
 Израда специјалистичког рада самосталним радом студента. 
 Консултације са ментором током израде специјалистичког рада. 
 Израда коначног текста и техничко уобличавање специјалистичког рада. 
 Одобравање специјалистичког рада од стране ментора (потписивање технички уређеног, одштампаног и 

укориченог примерка рада) и давање сагласности за предају рада. 
 Припрема презентације и излагања за одбрану рада. 
 Одбрана специјалистичког рада - полагање испита. 

Литература:   
 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

0 0 0 0 0 
Методе извођења наставе:  

Студент самостално израђује Специјалистички рад уз консултације са ментором користећи стечено знање 
на специјалистичким студијама, расположиву литературу и лабораторијске могућности организација које 
се професионално баве пословима заштите на раду, прегледом и испитивањем опреме за рад и 
испитивањем услова радне околине. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Израда специјалистичког рада 50 Одбрана специјалистичког рада 50 
 


