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Семинарски рад
Тема за семинарски рад подразумева две велике тематске области, савремене теорије
државе (Марко Ракић) и савремене теорије безбедности (Светлана Станаревић).
Семинарски рад се пише системом пуног ауторства или коауторства два студента,
користи се АПА цитатни стил, семинарски рад мора садржати најмање 15 страна папира
А4 формата, 2.54 цм промера маргина, фонтом не већим од 12 пт. Уколико постоје
додатни графички прилози попут, статистичких података, мапа, временских прегледа
или дигитализованих докумената од важности, адресирати их у раду нумерички и
приложити на крају рада. Водич за цитирање према АПА стилу доступан је за
преузимање на насловној страни сајта Факултета безбедности.
Семинарски рад се оцењује са највише 20 бодова и најмање 11 неопходних за успешно
одбрањен рад. Тема семинарског рада, његова структура и одабир литературе се
договарају најмање месец дана пре изласка на испит а финалну верзију рада треба
доставити на имејл најмање десет дана пре изласка на завршни испит.

Испитне обавезе, систем бодовања и услови полагања испита
Kоначна оцена из предмета Савремене теорије државе и безбедности формира се на
основу резултата које студент постигне у извршавању предиспитних обавеза и
полагању завршног испита. Студенти полажу два предиспитна колоквијума у писменом
облику, један из области теорије државе и други из области теорије безбедности. У току
семестра, студенти имају право на један термин за поправни колоквијум, када могу
поново да полажу један или оба колоквијума. Студент који предиспитне обавезе не
положи у термину за поправни колоквијум, дужан је да их поново полаже у испитним
роковима након семестра у којем се одвијала настава.
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