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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Методологија научноистраживачког рада 

Наставник или наставници: Чолић J. Миодраг, Магић M. Звонко, Јовановић Д. Марина, Жунић Д. 

Гордана, Војводић В. Данило, Вучевић Б. Драгана, Стевановић Д. Ивана, Цикота М. Бојана, Нинковић Б. 

Милица, Василијић Р. Саша, Шупић М. Гордана  

Статус предмета: Обавезан за сва изборна подручја 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Уписан први семестар докторских академских студија 

 

Циљ предмета 

Полазници докторских студија ће теоријски и практично унапредити претходно стечена знања из основа 

методологије научноистраживачког рада у биомедицинским наукама.  

 

 

Исход предмета 

По завршетку наставе од студента се очекује да стекне основна знања из методологије 

научноистраживачког рада која ће му помоћи у самосталном планирању и обављању 

научноистраживачког рада, као и да потпуно овлада методологијом научноистраживачког рада и 

оспособи се за самостално планирање, истраживање и решавање научних проблема и стицање 

способности да самостално презентује добијене научне резултате.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови у биомедицинским научним истраживањима; Структура логичне шеме научног 

истраживања; Научна хипотеза: врсте, постављања, верификација; Посматрање и експеримент; 

Експериментално истраживање и биолошки модели; Планирање истраживања; Специфичности 

клиничких и научних истраживања; Специфичности истраживања у јавном здравству; Писање радова за 

часописе националног и међународног значаја; Објављивање резултата научног истраживања; 

Саопштавања на научном скупу; Усмене презентације; Постер презентација; Пут тражења информације у 

биомедицини. 

 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Дефинисање проблема и теме научног истраживања; подела, специфичности и критеријуми избора 

лабораторијских животиња за експериментални рад; анализа примера различитих врста истраживања.  

  

 

Препоручена литература 

1. Ристановић Д. и Дачић М. Основи методологије научноистраживачког рада у медицини. Веларта, 

Београд, 2003.   

2. Whimster W. H. Biomedical Research, Springer Verlag. London, 1997. 

3. Abramson J. H. Survey methods in community medicine. Churchill Livingstone Edinburgh London 

Melbourne And New York, 1983. 

4. Douglas A. Principles of Instrumental Analisis, Harcourt College, 1992. 

 

Број часова активне  наставе: 

120 

Теоријска настава: 

45 

Практична настава: 

75 

 

Методе извођења наставе 

Предавања и студијски истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Активност у току предавања: 10 

Активност у току студијског истраживачког рада: 30 

Писмени испит: 60 
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