
11. Мастер рад  
Студијски програм: Инжењерски менаџмент 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
 
Број ЕСПБ: 8 
 
Услов: Положени сви испити и реализована стручна пракса. 
Циљеви завршног рада:  
Циљ израде и одбране мастер рада је да студент покаже да обрадом практичног задатка и његовом одбраном 
поседује задовољавајућу способност примене теоријских знања и практичних вештина у будућој инжењерско- 
менаџерској пракси. Такође, кроз завршетак студија на овај начин студент се едукује да у што краћем времену 
може практично да примењује теоријска знања и вештине стечене током студија у компанији у којој буде 
започео професионалну каријеру. 
Очекивани исходи:  
Израдом и одбраном мастер рада студенти се оспособљавају да реално сагледавају потребе предузећа у свим 
аспектима, да дају решења, воде процесе, решавају реалне проблеме који се дешавају у пракси, као и наставак 
школовања на докторским студија. Компетенције које се стичу на овај начин укључују способности критичког 
мишљења, анализе, синтезе и доношење одлука у реалном времену. Специфичне способности- знање и вештине 
огледају се у практичној апликацији теоријских знања на реалне проблеме у пракси. То омогућује мастер 
инжењерима менаџмента да се брже укључују у решавању реалних производних проблема на почетку 
професионалне каријере. 
Општи садржаји: 
Формулише се за сваког студента посебно у следећа подручја студијског програма инжењерског 
менаџмента:општег менаџмента, логистике, електронског пословања, технолошког предвиђања, стратешког 
управљања новим технологијама, производних система и пројект менаџмента.  
Мастер рад предсатвља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у 
области у којој реализује мастер рад. Након обављеног истраживања студент припрема мастер рад у форми која 
садржи следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, резултати и дискусија, Закључак, 
Преглед литературе. Након завршеног рада студент предаје урађени елаборат у три примерка и јавно га брани 
пред трочланом комисијом сачињеном од наставника са овог студијског програма.  
Методе извођења:  
Ментор за израду и одбрану мастер рада одређен на основу изабраног подручја у коме студент жели да уради 
свој рад формулише тему са задацима за израду мастер рада. Студент у консултацијама са ментором 
самостално решава задатак који му је дат. Након израде рада и сагласности ментора да је рад успешно урађен, 
студент брани мастер рад пред комисијом за одбрану мастер рада која се састоји од најмање три наставника. 
Услов за израду мастер рада су положени сви испити из наставних предмета и реализована стручна пракса из 
курикулума студијског програма. 
 
 
 
 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета  
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