
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М1.3 Методи и технике истраживања 
Наставник: Марија Л.Маруна 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Упознавање са основним начелима, приступима и методологијом истраживања у урбанизму (друштвене и хуманистичке 
науке). Студенти треба да се упознају са начинима писања истраживачког рада и стекну увид у начине критичког 
посматрања истраживачких радова. 
Исход предмета 
Развијање критичког мишљења и аналитичких способности. 
Способност размевања истраживачког поступка, разумевања комплексних концепата и комуникације. 
Овладавање језиком истраживања. 
Упознавање са основним методама истраживачког рада у урбанизму. 
Оспособљавање за писање различитих врста истраживачких текстова. 
Оспособљавање за критичко  коришћење извора. 
Припрема за писање дипломског рада. 
Садржај предмета 
Нагласак курса  је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, 
употребу сазанања  добијених увидом у изворе за  дефинисање истраживачких питања и за изабор адекватног метода 
истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања.  
Теме које се обрађују укључују: 
• Дефинисање проблема који се истражује
• Критички преглед литературе
• Формулација истраживачких питања/хипотеза
• Избор метода истраживања: квалитативне и квантитативне методе истраживања, 
• Типови и структура истраживања
• Дефинисање предлога истраживања,
• Вештине писања истраживања,
• Различити облици текстова, 
• Употреба компјутера у урбанистичким истраживањима.
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Број часова активне наставе Теоријска настава:    2 Практична настава:   1 
Методе извођења наставе 
Настава обухвата предавања, вежбе (припрема кратких писаних радова) и дискусију о критичким приказима прочитаних 
текстова,  истраживачким питањима, методама истраживања  и  очекиваним резултатима. Испит је у виду семинарског 
рада. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 
практична настава 20 усмени испит 
колоквијум-и 2 х 10 = 20 Семинарски рад 50 
семинар-и 
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