
Студијски програм : МСС- Пословна економија у туризму 

Назив предмета: Методологија истраживачког рада 

Наставник/наставници: др Александра Торњански, др Бојана Племић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је спознаја главних теоријских, методолошких и апликативних димензија научних 
истраживања. Оспособљавање за критичко коришћење различитих методологија и техника у 
процесима примењеног истраживања проблемских области и вештина академског писања. 
Исход предмета  

Након одслушаног и положеног испита из овог предмета  студент ће бити способан да: 
- влада појмовима науке и научних метода; 
- дефинише основне методе истраживања; 
- објасни фазе истраживачког процеса; 
- формулише предмет и циљ истраживања; 
- формулише истраживачке хипотезе; 
- примени одговарајући систем цитирања; 
- изабере и примени одговарајуће методе истраживања; 
- анализира и презентује резултате примењеног истраживања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови у науци. Основни концепти методологије. Научно истраживање. Врсте научно-
стручних дела (монографија, докторска дисертација, научни чланак, предавања на научним скуповима, 
приказ, елаборат, уџбеник, семинарски рад; примењено-истраживачки и завршни рад, научни пројекат, 
извештај, рецензија). Појам и врсте методологија. Фазе научно-истраживачког рада. Формално-
садржинска структура научно-стручног рада. Цитирање литературе (различити системи навођења 
литературе, најчешћи начини цитирања према областима примењеног истраживања).  
  
Практична настава  
Практична настава се састоји од заједничког рада студента и професора (менторски рад) у изради 
пројектног задатка (семинарски рад, стручни текст, научно истраживање из области туризма, израда 
методологије за истраживање у мастер раду у сл.) где се примењују знања и вештине усвојене током 
теоријских предавања. 
Литература  
- Mihailović, D.M. (1999) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. 
- Šušnjić, Đ. (2000). Metodologija. Beograd: Čigoja štampa 
- Bešić, M. (2019). Metodologija društvenih nauka. Novi Sad: Akademska knjiga. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Теоријска предавања, презентације истраживачких радова и пројектних задатака, групне дискусије. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум 1x10=10   

семинарски рад 20   

 


