
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Завршни рад 
Наставник/наставници: Сви наставници и сарадници 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Уписан осми семестар студија 
Циљ предмета 
Основни циљ завршног рада је да покаже способност студента да примени претходно стечена знања 
(теоријско-методолошка и практична), вештине и технике у дефинисању и решавању основних проблема из 
области шумарства. 
Исход предмета  
Оспособљеност студента да са аспекта шумарства дефинише проблем и пронађе одговарајуће решење 
примењујући адекватне методе рада. Студент треба да покаже способност аналитичког, синтезног и критичког 
размишљања, као и самосталност у доношењу закључака и предлагању одговарајућих решења. Поред тога, 
израдом завршног рада се очекује да студент овлада вештинама и техникама представљања рада и унапреди 
вештине презентације и јавног наступа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Завршни рад представља самосталан стручни рад студента у области шумарства у коме студент има задатак 
да синтетизује теоријски, истраживачки и апликативни аспект изабране теме. Својом комплексношћу предмет 
и садржај рада треба да одговарају нивоу основних академских студија и постављеним циљевима завршног 
рада, а тема треба да припада области шумарства.  
Завршни рад има истраживачки и апликативни део. У истраживачком делу се изучава предмет рада уз 
примену одговарајућих метода рада (прикупљање и обрада релевантне литературе, експеримент, анкета, 
студија случаја и др.), а у апликативном делу се нуди решење проблема (кроз формулисање принципа, израду 
програма, плана, пројекта и сл.). 
Област шумарства представља синтезу научних и инжењерских знања и вештина, што значи да завршни рад 
може имати научно-истраживачки карактер, па се у складу са тим формира и садржај рада. Завршни рад може 
да буде и синтеза стручних радова које је студент израдио у току студија у оквиру предмета одговарајуће 
Катедре, а којима се обрађује одређен аспект струке. Детаљније упутство за обликовање завршног рада 
припрема одговарајућа Катедра у оквиру чијих предмета се рад израђује. 
Литература  
Umberto Е. (2000): Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga, Alfa, Beograd 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 
Методе извођења наставе 
Тема рада се одређује у договору са предметним наставницима и студент је пријављује у складу са Статутом 
и правилницима Факултета. Студент обавља теоријска, практична и научна истраживањањ под руководством 
ментора и редовно се консултује с њим и другим консултантима о резултатима до којих долази. Студент 
примењује одговарајуће методе рада зависно од теме рада. Истраживање се може обављати изучавањем 
литературе, у лабораторијама, на терену и др. Након обављених истраживања, студент систематизује 
резултате рада и израђује писани рад, који ментор након читања и евентуалних корекција одобрава у 
финализованом облику. Завршни рад се брани усмено, уз одговарајућу презентацију (мултимедијално и др.). 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе = 30  Завршни испит  поена 

  

оцена квалитета садржаја рада 
(оцена истраживања и резултата, 
квалитета понуђеног решења 
проблема, закључака и сл.) 

30 

  оцена писаног рада (квалитет 
текста, вредност прилога и сл.) 20 

  оцена презентације и одбране рада 20 
    

 


