Студијски програм/студијски програми : Менаџмент и интернационална бизнис администрација
Врста и ниво студија: Основне струковне студије/I ниво студија
Назив предмета: Пројекат
Наставник: Бранимирка Ч. Вучић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета
Пројекат подразумева израду пројектног рада који садржи самосталну структурну обраду одређене тематике из
области туризма. Дубљи и значајнији циљ писања пројектног рада је припрема студената за писање
самосталних радова (есеја, завршног - дипломског рада, стручних радова). На овај начин студенту се пружа
прилика да савлада основе, форму, стил писања самосталног стручног рада.
Исход предмета
Сврха пројектног рада је у проширивању и продубљивању теоријског и примењеног знања из области туризма
и развијању способности коришћења различитих извора података, као и усавршавању вештине писања рада.
Садржај предмета
Студент самостално бира тему за израду пројектног рада у складу са предложеним темама.
Насловна страна је прва страна пројектног рада која треба да пружи основне податке о аутору и раду.
Садржај се налази одмах иза прве стране, а пре Увода и садржи:
Обавезан Увод
Разрада: нумерација наслова и поднаслова, која мора бити иста као у самом тексту. Навести редне бројеве
почетних страница датих наслова и поднаслова
Закључак
Литература.
Увод је обавезан део рада који уводи у тему, презентује значај теме и разлог због кога је студент одабрао баш ту
тему.
У централном делу/разради пројектног рада, студент обрађује тему рада. Приказују се теоријски (основне
дефиниције) и практични (илустративни примери) резултати који се односе на задату тему. Тај део текста треба
да буде сачињен од више логичких целина и подцелина означених одговарајућим насловима и поднасловима. У
току писања текста студент је дужан да га пише самостално или у консултацији са ментором. Свако навођење
или цитирање текста из одређене литературе мора бити наведено у фусноти.
Закључак садржи сумирана основна знања до којих је студент дошао кроз писање рада.
Литература
Студенти самостално бирају литературу за израду пројектног рада а у складу са предложеном темом.
Остали часови
Број часова активне наставе (недељно)
Други
облици
наставе:
Студијски
истраживачки
рад:
Предавања:
Вежбе:
2

2

Методе извођења наставе
Индивидуални и групни рад, предавања гостију из туристичке привреде и презентације случајева из праксе.
поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
домаћи задатак 1 и 2
10 + 10
усмени испит
колоквијум 1 и 2
20 + 20
семинар-и

