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Основни циљеви истраживачког рада на предмету су:
Упознавање са основним начелима, приступима и методологијом истраживања у урбанизму
(друштвене и хуманистичке науке);
Упознавање са начинима писања истраживачког рада;
Стицање увида у начине критичког посматрања истраживачких радова.
Теоријска настава обухвата следеће теме:
• Увод у методологију истраживања и писања
• Приказ различитих врста извора
• Приказ различитих врста истраживања
• Аналитички есеј
Теме које се практично обрађују укључују следеће:
• 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
• Препознавање различитих облика текстова
Настава обухвата предавања, припрему студената за час (читање задатих текстова и припрема кратких
писаних радова) и дискусију о критичким приказима прочитаних текстова, истраживачким питањима,
методама истраживања и очекиваним резултатима (2 колоквијума). Испит је у виду семинарског рада
у задатом обиму и формату.
Еко, У. (2000). Како се пише дипломски рад. Београд: Народна књига/Алфа.
Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu, baza znanja http://infoz.ffzg.hr/Afric/vjekobz/
Keane, R. & Downs, M. (2003) Academic Writing. A concise guide for students in Central and Eastern Europe.
Belgrade: Belgrade Open School.
Михајловић, Д. (2004). Методологија научних истраживања. Београд: Факултет организационих наука.
Развијање критичког мишљења и аналитичких способности.
Способност разумевања 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.

оцењивање
завршни испит

предиспитне обавезе
активност у току предавања
колоквијум 1

10
20

семинарски рад

50

колоквијум 2

Критеријуми
оцењивања:

•
•
•
•
•
•
•
•

20

Аргументована одбрана ставова
Критичко размишљање
Истраживачка радозналост
Аналитичност рада
Јасно спроведен истраживачки поступак
Разумевање комлексних концепата
Комуникативност рада
Одговарајући избор извора

терминиски план
недеља

датум

1

27.09.
2017.

2

04.10.
2017.

3

11.10.
2017.

4

18.10.
2017.

5

25.10.
2017.

6

01.11.
2017.
08.11.
2017.

7

8

15.11.
2017.

9

22.11.
2017.

10

29.11.
2017.

11

06.12.
2017.

12

13.12.
2017.

13

20.12.
2017.

14

27.12.
2017.

15

10.01.
2018.

опис тематских једница
Увод у методологију истраживања и писања: зашто се истражује? Коме су
истраживања намењена? Каква је корист од истраживања? Проблем понављања
истраживања, проблем плагирања!
Извори – примарни, секундарни, терцијарни. Извори на интернету. Примери, начин
коришћења.Преглед извора. Критичко читање. Систематизација, процена.
Утврђивање истраживачког проблема.
Стилови цитирања. Листе реферисаних часописа.
Преглед актуелних тема у области урбанизма (уже: области рада у студију – на
предмету Интегрална анализа територије).
1. задатак:
Преглед националних часописа у којима се објављују текстови који се баве
политикама од значаја са тему рада на студију.
Презентација 1. задатка:
Преглед актуелних тема у изабраној области истраживања; постављање
истраживачких питања. Коме се истраживање обраћа: публика? Дискусија
изабраних тема, разматрање релевантности, актуелности, могућности истраживања
у Србији, прикупљања и провера података.
Врсте истраживања – теоријска, емпиријска, акциона, квалитативна, квантитативна.
Избор типа истраживања, прилагођавање теме.
Цитирање и плагијаризам.
Упознавање са семинарским радом – Аналитички есеј (одговара на питања: Зашто?
или Како?) (Планирање структуре текста. Кратак преглед/извештај о предмету, сврси,
циљевима истраживања. Формулисање тезе и структуре истраживања. Утврђивање
основних идеја/потцелина у тексту. Одређивање начина прикупљања емпиријског
материјала – планови, политике, стратегије, мере).
Колоквијум 1:
Избор теме и преглед изабраних извора – примарни, секундарни, терцијарни; књиге,
часописи, недељници, новине, интернет. Кратак приказ 2 релевантна текста, од
значаја за проблем који се истражује. Издвајање значајних тема, презентовање
аутора, сумирање текстова, правилно цитирање и навођење извора. АПА стил
цитирања и навођења литературе.
Пријава теме семинарског рада.
Дискусија 1. колоквијума: Могућности и ограничења истраживања. Дебата примера
истраживања изабраног феномена.
2. задатак: Визуелизација структуре истраживања.
Презентација 2. задатка:
Испитивање могућности визуелизације структуре истраживања.
Колоквијум 2:
Преглед и систематизација 2 релевеантна истраживања од значаја за изабрану
тематику. Провера контекста истраживања, националног и интернационалног. Приказ
истраживачких организација, ауторитета, међународних и националних докумената.
Анализа: дефинисање принципа на којима се анализа заснива. Систематска
примена принципа. Утврђивање значаја изабране анализе. Анализа - средство за
разумевање.
Дефинисање структуре истраживања. Скица текста, схема, визуелизација (mind
map).
Писање истраживања. Апстракт, кључне речи, увод, основни текст, закључак. Начин
писања, стил. Добри и лоши примери аналитичких текстова.
Дискусија 2. колоквијума: Могућности и ограничења истраживања. Дебата примера
истраживања изабраног феномена.
Завршна дискусија и припрема за испит.

