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Тема семинарског рада
•

Тема семинарског рада треба да буде што конкретнија, фокусирана на један
проблем и усмерена на конкретан предмет истраживања

•

Од студента се очекује да кроз семинарски рад обради одређену тему из
области научне дисциплине којом се бави.

•

Тема може бити теоријског карактера усмерена на проблем у теорији,
односно обрађивање одређеног проблема кроз практичну анализу и
примену.

Садржај семинарског рада
•

Семинарски рад садржи следеће елементе: насловну страну, садржај, увод,
дескриптивни део, аналитички део обраде теме, закључак,

списак

литературе.
•

Насловна страна - пример на сајту школе у делу Документација за студенте шаблон за семинарски рад. Садржи основне податке: назив високошколске
установе, назив предмета, наслов рада, име кандидата и број индекса,
податке о ментору, место и датум израде.

•

У садржају се наводе основни делови од којих се састоји семинарски рад наслови и поднаслови - као и бројеви страна на којима се налазе.

•

У уводном делу семинарског рада треба увести читаоца у тему, представити
значај теме и разлог због којег се студент определио за ту тему.

•

Централни део семинарског рада односи се на дескриптивни део у којем се
представљају основне дефиниције, одређења основних појмова, као и
поређења

и

сучељавања

полазишта

различитих

теоретичара

уз

представљање основних агрумената. Након тога, аналитички део служи за
разрађивање проблема и Ваше ставове и аргументацију.
•

Закучак произилази из аналитичког дела, односи се на завршне ставове о
предмету анализе и потврђивање, модификовање или одбацивање полазне

хипотезе рада. Представља сумирана сазнања до којих је студент дошао у
процесу израде семинарског рада.

Форма семинарског рада
•

Аутори радове подносе у програму Word, а презентације у програму Power
Point.

•

Обим рада: 25.000 карактера односно 10-15 страна текста.

•

Формат текста: А4, маргине све по 2.5цм, проред 1.5, фонт Times New
Roman, величина фонта 12, наслови 14 болдовано, уз опцију Justify –
поравњање текста.

•

Све стране требају бити обележене сем прве.

•

Рад се предаје у штампаном формату, а уз нагласак професора и
електронски.

Слике и табеле
•

Слике могу бити у .tiff, .gif, .jpg, .pdf, .cdr формату, у резолуцији најмање
300дпи.

•

Табеле и графикони треба да буду урађени у Word, Excel, Corel, Visio, SPSS
формату.

•

Слике, табеле и графиконе треба нумерисати узастопно; свака слика и сваки
графикон треба да буду потписани својим насловом, и извором - уколико су
преузети, а свака табела треба да има своје заглавље, и да буде потписана
извором - уколико је преузета.

Референце
•

Забрањено је и кажњиво коришћење туђих текстова (плагирање) без
навођења референце.

•

Све што у семинарском раду није Ваш текст мора бити обележено
референцама - фуснотама.

•

Обележавање у самом тексту:

1. Харвардски стил: обележавање извора у самом тексту на крају
цитираног дела; наводи се презиме аутора, година издања и број
стране на којој се цитат налази; пример (Стојиљковић, 2013:86).
•

У случају више референци ауторе треба поређати хронолошки;
пример: (Стојиљковић, 2013:86, Јовановић, 2015:171)

•

Уколико се један исти извор понавља користити скраћеницу
Исто (Ибид).

•

Уколико се ради о делу више аутора може се користити
скраћеница at all;

2. Оксфордски стил: обележавање извора на крају странице на којој се
цитат налази; опција References, Insert Footnoote и потом целокупна
фуснота: презиме, име аутора, година издања, назив дела, место
издања, издавач и број стране на којој се цитат налази; пример:
Стојиљковић, Зоран (2013) „Држава и корупција“, Београд: Чигоја
штампа, 86.стр.
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