
 

Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада 

Наставник:  

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ је упознати студенте с организацијом и методологијом научно истраживачког рада. Основни циљ је 

предмета припрема студента за израду мастер рада. Уз помоћ ментора, студент се припрема да, уз овладање 

потребних теоријско методолошких метода и уз примену током студија стечених основних, научно-стручних 

и стручно-апликативних знања, реши конкретан проблем у оквиру изабраног подручја дипломског рада. 

Оспособљава се за самостално писање стручног и научног рада у складу са захтевима методологије 
 

Исход предмета  

Студент треба да овлада методологијом потребном за израду мастер рада Компетенције стечене студирањем 

програмског садржаја омогућавају учествовање у раду истраживачких тимова и самостално спровеђење 

једноставнијих истраживања, самостално писање научних  и стручних радова и излагање истих на научним 

скуповима те објављивање радова у научној и стручној периодици.  
 

Садржај предмета 

Појам и дефиниција научног истраживања, концепт, методологија, спровођење, пројект. Хипотеза, 

постављање хипотезе. Избор извора научно релевантних информација за израду дипломског рада. 

Симулација, експериментално моделирање. Планирање и извођење истраживања. Статистичка обрада 

резултата, избор статистичких значајних, референтних резултата, приказ резултата истраживања. 

Методологија анализе студије случаја. Компаративна анализа извора, научних чланака и других публикација 

релевантних за проблем дипломског рада. Писање мастер рада. Презентација мастер рада, публикација, 

научно саопштење, плакат, презентација радова на научним скуповима. Цитираност. Садржај зависи од 

конкретног мастер рада и усклађен је са постављеним циљевима предмета. 
 

Број часова  активне наставе  

Предавања: 

0 
Вежбе: 

0 
Други облици наставе:  

0 
Остали часови:  

 

Студијски истраживачки рад: 

20 
Методе извођења наставе 

Преглед литературе, истраживачки рад, обрада резултата, консултације и дискусије са мнетором и са другим 

наставницима по потреби, е-консултације, методе рада са текстом и методе анализе садржаја, методе 

експерименталног рада, јавне презентације на научним и стручним скуповима.  

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита 

Израда Сажетка мастер рада 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Студијски истраживачки рад се не оцењује бројчано,  

већ само описно: савладао / није савладао 
 

 


