
МАСТЕР РАД  
 

Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Мастер рад 

Наставник: ментор 

Статус предмета: обавезни 

Семестар: друга година, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: положени сви предмети I-II године 

 одрађена стручна пракса у II години  
Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студент оспособи да примени основна, теоријско методолошка, научно-стручна и стручно-

апликативна знања и методe за решавање конкретних проблема у оквиру изабране теме мастер рада. У оквиру мастер 

рада студент, проучавајући доступну литературу или радом у здравственој установи или лабораторији или 

статистичком анализом података, изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа 

изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Такође, студент се обучава да напише мастер рад, презентује 

га у задатом року и дискутује о раду са стручним лицима.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да на основу стечених знања и вештина током студирања уради рад у здравственој установи 

или лабораторији или библиографски сакупи стручну литературу, напише рад и презентује га пред компетентном 
комисијом.  
Општи садржаји:  
Мастер рад представља стручни или истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у 

свим областима од значаја за здравство. Тема рада може бити експериментална или библиографска. Након обављеног 

истраживања, студент припрема мастер рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод, Теоријски део, Методологија 

рада, Резултати и дискусија, Закључак, Скраћенице (опционо), Прилози (опционо), Литература, Биографија кандидата, 

Кључна документацијска информација. Одбрана рада састоји се од усменог презентовања рада од стране студента, 

постављања питања од стране чланова комисије и одговора студента на постављена питања.   
Методе извођења наставе: Током израде мастер рада, ментор даје неопходна упутства студенту, упућује га на 

одређену литературу, помаже при избору метода истраживања, током анализе и обраде добијених резултата, при 

извођењу правилних закључака и др. У оквиру овог дела мастер рада студент обавља додатне консултације са 
ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме мастер рада. Ако се 

медицински рад ради у здравственој установи, потребна је сагласност медицинске установе.  
Оцена (максимални број поена 100): 
Оцена на мастер раду представља збир бодова добијених за:  

- израду рада у писаном облику, 20 поена; 
- материју рада, 30 поена; 
- презентовање рада током одбране, 20 поена;  
- одговоре на питања чланова Комисије за одбрану дипломског рада током одбране рада, 30 поена (3 x 10, три 

члана Комисије).  
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 

израду рада у писаном облику 20 

материја рада 30 

презентовање рада током одбране 20 

одговоре на питања чланова Комисије за одбрану дипломског рада током одбране рада 30 
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