
Студијски програм: Дефектологија 

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД  

Статус предмета: Обавезни  предмет модула – Сметње и поремећаји вида 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: положени сви испити 

Циљ предмета  

Оспособљавање студената за самосталан истраживачки и теоријски рад, у циљу решавања научно-

стручних проблема из области дефектологије, односно едукације и рехабилитације деце и одраслих са 

оштећењем вида.  

Исход предмета 

Оспособљеност студента да самостално планира и обавља истраживања у области процене потреба деце 

са оштећењем вида; евалуације примењених образовних, корекционих и рехабилитационих програма и 

срединских варијабли релевантних за област специјалне едукације и рехабилитације. Очекује се да ће 

студент коришћењем метода научно истраживачког рада специфичних за поље друштвено-

хуманистичких наука критички анализирати добијене податке и доћи до одређених закључака. Током 

израде завршног рада студент стиче вештине и способности прикупљања научне и стручне, домаће и 

стране релевантне литературе, конципирања и формулисања проблема истраживања, планирања и 

извођења истраживања, обраде и научне интерпретације података, извођења закључака, писања и 

саопштавања добијених резултата.  

Садржај предмета 

Завршни рад представља самосталан истраживачки рад студента на обради одабране теме из области 

специјалне едукације и рехабилитације особа са оштећењем вида. Завршни рад треба да садржи све 

елементе научног рада: 

1. Проблем истраживањa;  

2. Тему истраживања непосредно повезану са садржајима предмета на студијском програму;  

3. Нацрт идејног пројекта;  

4. Практични део истраживања и прикупљање података;  

5. Статистичку обраду и интерпретацију резултата истраживања уз компарацију са резултатима 

истраживања других аутора;  

6. Уобличавање завршног рада у писаној форми, израда експозеа и усмена одбрана завршног рада.  

Завршни рад се предаје у форми која садржи следећа поглавља: Увод; Теоријски део; Емпиријски део у 

коме су наведени проблеми, циљеви, хипотезе, методе и инструменти прикупљања података и 

истраживачки протокол; Резултати истраживања са дискусијом; Закључак  и Литература. Саставни део 

завршног рада су и прилози.  

Литература 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе  

Студент и наставник (ментор) се договарају око теме рада, након чега ментор одобрава тему. Током 

вршења истраживања и израде рада, ментор даје сугестије студенту и указује на недостатке. Након 

отклањања евентуалних примедби, студент завршава рад и доставља га ментору. Следи одређивање 

Комисије за одбрану рада и утврђује се термин за јавну одбрану. Завршни рад може бити написан на 

Брајевом писму, може се бранити и знаковним језиком уз интерпретацију овлашћеног преводиоца.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  писани завршни рад 70 

  усмена одбрана завршног рада 30 

 


