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Тему за семинарски рад треба обрадити на основу одговарајуће литературе која се може пронаћи
на интернету. Литература може обухватити књиге, чланке публиковане у часописима, радове
публиковане у зборницима конференција, чланке које су публиковали стручњаци или
организације, садржаје са сајтова софтверских и других пословних организација, садржаје блогова
и форума, стандарде и друге документе који се односе на одабрану тему.

Израда документа у којем је обрађена тема

Документ треба да садржи следеће секције:

 Увод у тему и њен значај за праксу примене софтвера у пословним системима.

 Опис и дефиниције термина који се користе.

 Преглед теме – концепти, ставови, стање праксе, препоруке, стандарди.

 Закључак са препорукама за интересантна истраживања и препорукама за праксу.

 Списак обрађене литературе.

Документ треба да садржи насловну страницу са називом теме, подацима о студенту који обрађује
тему (име, презиме и број индекса) и податке о факултету и предмету. Дужина документа треба да
буде до 15 страница, А4 формата, укључујући насловну страницу, садржај и списак литературе.

Студентски семинарски рад треба технички да припреме у складу са упутством за писање
семинарских радова на факултету, које је доступно на сајту факулета.

Напоменe

1. Студент пре почетка израде семинарског рада пријављује одабрану тему предметном
наставнику.

2. Студенти могу одабрати једну од предложених тема или самостално предложити тему, уз
одговарајуће образложење. Тему мора одобрити предметни наставник

3. Сваку тему обрађује искључиво један студент.

4. Током израде семинарског рада од студента се очекује етичко понашање, што подразумева да
студент не плагира садржаје које су други аутори публиковали и да наведе све литературне
јединице које је користио. Рад треба да буде оригинално и самостално дело студента. У случају
неетичког понашања, студенту неће бити признат семинарски рад и биће му додељена друга тема.

5. Студенти семинарсски рад могу урадити на српском или енглеском језику.



Списак тема за Семинарске радове
Школска година 2019/2020

1. Поређење традиционалних и агилних модела животног циклуса софтвера

[Comparing traditional and agile software life cycle models]

2. Примена агилних модела у малим софтверским предузећима

[Application of agile models in small software companies]

3. Преглед стандарда за управљање животним циклусом софтвера

[Review of standards for software life cycle management]

4. Организација тимова у пројектима који користе агилне методе

[Organization of teams in projects based on agile methods]

5. Миграција са традиционалних на агилне методе у развоју софтвера

[Migration from traditional to agile methods in software development]

6. Scrum

[Scrum]

7. Kanban

[Kanban]

8. Преглед софтверских решења за управљање агилним софтверским пројектима

[Review of software tools for managing agile software projects]

9.Функционални захтеви

[Functional requirements]

10.Нефункционални захтеви

[Nonfunctional requirements]

11. Методе за прикупљање софтверских захтева

[Software requirements elicitation methods]

12. Избор извора за прикупљање софтверских захтева

[Selection of sources for collecting software requirements]

13. Приоритизација софтверских захтева

[Prioritization of software requirements]

13. Софтверски алати за моделовање софтверских захтева

[Software tools for modeling software requirements]

14. Примена корисничких прича у агилним моделима развоја софтвера.

[User stories in agile software development models]

15. Софтверски алати за управљање корисничким причама у агилном развоју софтвера

[Software tools for managing user stories in agile software development]
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