
 

Студијски програм: Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса; модул: Менаџмент е-
туризма и хотелијерства) 
Завршни (мастер) рад  
Број ЕСПБ: 14 
Услов: Положени сви испити са студијског програма Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-
бизниса; модул: Менаџмент е-туризма и хотелијерства); реализована стручна пракса у складу са програмом 
стручне праксе на студијском програму Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса; модул: 
Менаџмент е-туризма и хотелијерства); реализован примењени истраживачки рад на студијском програму 
Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса; модул: Менаџмент е-туризма и хотелијерства) 
Циљеви завршног рада:  
Утврђивање постојећег проблема (или постављање полазних хипотеза) у складу са темом завршног рада која 
је формулисана кроз примењени истраживачки рад и израђен приступни рад из одговарајуће уже области; 
формулисање циљева истраживања; приказ методологије истраживања; истраживање, приказ и дискусија 
резултата истраживања. 
Очекивани исходи:  
Завршни рад на постављену тему који је прихваћен, позитивно оцењен и јавно одбрањен (и који је урађен у 
складу са техничим упутством, општеприхваћеним стандардима за други циклус високог струковног 
образовања, препорукама ментора и чланова комисије и уз поштовање начела академске честитости).  
Општи садржај:  
Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи:  
 насловну страну,  
 апстракт са кључним речима (на српском и енглеском језику),  
 списак слика, графичких приказа, табела, коришћених скраћеница и сл. (по потреби), 
 садржај, 
 увод,  
 теоријски део; 
 практични (експериментални, аналитички, истраживачки) део са приказом коришћене методологије,  
 резултате и дискусију, 
 закључак,  
 списак литературе и  
 прилоге (по потреби) 

Апстракт рада написан је на српском и енглеском језику и садржи кључне речи. У уводу се представља циљ, 
предмет и значај рада, практичан проблем (хипотезе) који ће се разматрати и кратак опис по деловима. У 
теоријском делу рада даје се кратак теоријски осврт на предмет истраживања и на досадашња истраживања у 
тој области. У практичном (експерименталном, аналитичком, истраживачком) делу рада студент обрађује 
практичан проблем и изналази начине његовог решења, односно потврђује или одбацује постављене 
хипотезе, употребом одговарајуће методологије. Потом се даје приказ резултата практичног дела рада, уз 
њихову дискусију. Закључак садржи кратак приказ најзначајнијих резултата као и предлоге мера за решење 
проблема, односно унапређење пословања конкретног предузећа/институције и/или предлог за даље 
истраживање у датој области. Списак литературе садржи све библиографске изворе коришћене приликом 
израде завршног рада. Уколико је потербно да завршни рад садржи одговарајуће прилоге, исти се прилажу на 
крају завршног рада. Школа обезбеђује студентима детаљно техничко упутство за израду завршног рада, а 
ментори и чланови комисије старају се о томе да рад буде урађен у складу са техничим упутством, 
општеприхваћеним стандардима за други циклус високог струковног образовања и уз поштовање начела 
академске честитости. 
Методе извођења:  
Припрема и израда завршног рада подразумева континуирану сарадњу са менторима из предузећа чије је 
пословање предмет истраживања, као и са ментором–предметним наставником. Студенти самостално 
прикупљају потребне литературне изводе и неопходне податке, врше одговарајућа истраживања уз 
консултације са менторима и израђују завршни рад. Последња фаза реализације подразумева техничку израду 
завршног рада укључујући и PowerPoint презентацију рада. Обавезна је јавна усмена одбрана завршног – 
мастер рада пред званично одређеном комисијом. 

Оцена (максималан број поена 100)  
Oцена знања врши се на основу писаног дела завршног рада и на основу усмене одбране истог. 


