
Студијски програм: Дипломирани професор биологије 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: Основе израде стручних радова 

Шифра предмета: ОПБ004 

Наставник: др Ласло Барши 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Савладавање неопходних елемената и правила писања и презентације радова (дипломски, 

семинарски, стручни, мастер рад). 

Исход предмета: Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент ће стећи теоријско и 

практично знање за писање дипломских, семинарских, стручних и мастер радова, као и њихове презентације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пикупљање, сређивање и проучавање литературе; Основна правила писања; Наслов; Аутори; Апстракт; Увод; 

Материјал и Методе; Резултати; Дискусија; Закључак; Захвала; Литература и цитирање; Плагирање; Табеле–

функција и дизајнираре; Илустрације; Припрема графикона; Припрема цртежа и фотографија; Скраћенице; Честе 

статистичке грешке; Језик; Писање плана; Како куцати рукопис; Исправка рукописа; Презентација радова. 

Практична настава  

Основе коришћења програма Word i Excel; Интернет; Технике прикупљања, сређивања и проучавања литературе; 

Oснове статистичке обраде података; Дизајнирање табела и илустрација; Анализа научних и стручних радова; 

Припремање и писање рукописа на основу упутства за ауторе; Писање увода, материјала и методе, резултата, 

дискусије; Корекција рукописа; Презентација радова; PowerPoint презентација. 
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Број часова активне наставе 
Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 

Остали часови 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава - видео презентација.  

*Израда и одбрана семинарских радова по задатим и/или одабраним темама. 

Оцена знања 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

предавања - присуство  семинарски рад и одбрана  35 

практична настава - присуство  усмени 35 

колоквијуми    

семестрални тестови  30   

 


