Студијски програм: Пословна информатика и е-бизнис
Завршни рад
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положени сви испити са студијског програма Пословна информатика и е-бизнис и реализована
стручна пракса
Циљеви завршног рада:
Оцена степена у коме је студент савладао материју из одслушаних и положених наставних предмета који
се односе на пословну информатику и е-бизнис.
Очекивани исходи:
По испуњавању предложених обавеза из предмета према студијском програму, поред економских знања и
вештина студент стиче способност за правилан одабир метода и начина решавања проблема из области
пословне информатике и е-бизниса, познаје могућности примене савремених информационокомуникационих технологија у пословању, примењује различите софтверске алате у решавању
специфичних пословних задатака, ради на пословима пројектовања, развоја, имплементације и коришћења
информационо-комуникационих технологија у пословању, те управља рачунарским ресурсима предузећа.
Општи садржаји:
У оквиру завршног рада студент се упознаје са методама прикупљања и анализе података и информација
за потребе проучавања и решавања проблема из области пословне информатике и е-бизниса. Студент
демонстрира стечена знања о улози и значају информација као темељних ресурса за успешно пословање,
те о различитим облицима примене информационо-комуникационих технологија за управљање пословним
процесима у предузећу. Такође, демонстрира разумевање материје која се односи на примену темељних
знања из различитих економских дисциплина, као и информационо-комуникационих технологија у
савременим условима пословања, односно њихове функције у процесу одлучивања и улоге у е-бизнису.
Нагласак се ставља и на приступу, методама и техникама примене информатике у савременом пословању,
односно различита готова програмска решења, као и програмске алате за развој апликација у циљу
решавања специфичних пословних задатака.
Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:
Увод; Теоријски део; Експериментални (практични) део; Резултати и дискусија; Закључак; Преглед
литературе.
Методе извођења:
Припрема и израда звршног рада подразумева контитуирану сарадњу са менторима из предузећа која су
предмет истраживања, као и са ментором-предметним наставником. Студенти индивидуално прикупљају
потребне литературне изводе и неопходне податке и самостално израђују завршни рад уз консултације са
менторима. Последња фаза реализације подразумева техничку израду завршниг рада укључујући и
PowerPoint презентацију рада.
Оцена (максимални број поена 100)
Oцена знања врши се на основу писаног дела завршног рада и на основу усмене одбране истог.

