Завршни рад
Број ЕСПБ: 20
Циљеви завршног рада:
Циљеви завршног рада су:
- Оспособљавање студената за уочавање релевантних истраживачких тема у области психологије,
- оспособљавање студената за самостално спровођење комплетног психолошког истраживања
- оспособљавање студената за писмену и усмену презентацију резултата истраживања
Очекивани исходи:
На крају израде завршног рада очекује се да студент буде способан да:
- демонстрира познавање претпоставки различитих теоријских система у психологији и покаже
способност њиховог претварања у истраживачке хипотезе;
- самостално претражује психолошку литературу у сврху прикупљања теоријске и емпиријске грађе за
израду нацрта истраживања,
- спроведе комплетно истраживање у области психологије од фазе уочавања и дефинисања научног
проблема, преко фазе израде нацрта истраживања, дефинисање методологије истраживања,
обезбеђивања или конструкције поребног истраживачког инструментарија, спровођења истражвања,
односно прикупљање, обраде и интерпретације резултата, до фазе писања завршног рада и
презентације спроведеног истраживања и основних резултата и закључака.
- демонстрира способност дискутовања добијених резултата у теоријском и практичном контексту
Општи садржаји:
Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са теоријским оквирима и
емпиријским корпусом повезаним са проблемом истраживања, формулише проблем и конципира
истраживачки нацрт адекватан за истраживање формулисаног проблема, те спроведи истраживање,
статистичку обраду, интерпретира и дискутује резултате. Резиме, Теоријски део, Емпиријски део и Преглед
литературе. У оквиру емпиријског дела треба да буде детаљно приказан нацрт истраживања, јасно
представљени резултати статистичке обраде, урађена дискусија истраживачких резултата у теоријском и
практичном контексту и приказани закључци истраживања.
Након предаје завршеног рада студент приступа одбрани завршног рада пред Комисијом за одбрану завршног
рада, која је састављна од најмање три наставника компетентна за одабрани истраживачки проблем. Одбрана
завршног рада састоји се од експозеа током кога студент предстаља проблем, истраживачки нацрт и резултате
свог завршног рада. У другом делу одбране чланови комисије износе своје мишљење о раду, постављају
питања и са кандидатом дискутују поједине елементе завршног рада.
Методе извођења:
Менторски рад, самостално претраживање литературе, теренски истраживачки рад, консултативни рад са
члановима комисије и другим релевантним стручњацима, самостално писање завршног рада, самостално
припремање усмене презентације завршног рада и дискусија добијених резултата са члановима комисије.
Оцена (максимални број поена 100)
Нацрт истраживања - 20 поена
Завршни рад у писаној форми - 60 поена
Одбрана завршног рада - 20 поена

