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мастер академске студије интегрални урбанизам 

назив предмета  методе и технике истраживања  година  прва 

школска година   2018/2019.  семестар  1 

статус  Обавезан предмет  ЕСПБ  2 

наставник  в. проф. др Марија Маруна  бр.кабинета  245 

e-mail контакт  m.ma@sezampro.rs      

учесници у 

настави 

 асистент Јелена Радосављевић, 

маст.инж.арх. 

 часови активне наставе 

  предавања  1 

сарадници    вежбе  1 

  др. обл.нас.  0 

  сам.истр.рад  1 

координатор сц  доц. др Данијела Миловановић Родић  часови пасивне наставе 

услови за упис  /  у сем./нед   

  испитни рок   

садржај предмета 
циљ:  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 и 

практична 

настава: 

 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 

метод извођења 

наставе: 

 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. 

основна 

литература: 

 − Михајловић, Д. (2004). Методологија научних истраживања. Београд: Факултет организационих 

наука. 

− UN (2015) Transforming our world: The 2010 agenda for sustainable development. A/RES/70/1 

http://www.ciljeviodrzivograzvoja.net/wp-content/uploads/2016/01/Agenda-for-Sustainable-

Development.pdf 

UN (2017) The Sustainable Development Goals Report 2017, 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017.pdf 

− UN-HABITAT (2016) New Urban Agenda  

− https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&d

isposition=inline&op=view 

исходи 

предмета: 

 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 
предиспитне обавезе    завршни испит   

активност на часу  10  елаборат  30 



 

колоквијум   60     

       

Критеријуми 

оцењивања: 

 • Аргументована одбрана ставова 

• Критичко размишљање 

• Истраживачка радозналост 

• Аналитичност рада 

• Јасно спроведен истраживачки поступак 

• Разумевање комлексних концепата 

• Комуникативност рада 

• Одговарајући избор извора 

 

 

Тематски оквир студијске целине: Локализација циљева одрживог развоја на територији заштићеног 

природног добра Парка природе Стара планина.  

Тематски оквир наставе на предмету: Мале хидроелектране као обновљиви извори енергије: ставови и 

дилеме. 

терминиски план 

 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  02.10.2018.  Увод у методологију истраживања и писања: зашто се истражује? Коме су 

истраживања намењена?  

2  09.10.2018.  Врсте извора: примарни, секундарни и терцијарни. Преглед извора, критичко 

читање и систематизација. 

3  16.10.2018.  Национални часописи. Научна поља и области, категоризација, цитатне базе. 

4  23.10.2018.  Актуелне теме. Истраживачка питања. Области експертизе. 

5  30.10.2018.  Правила за навођење извора и цитирање. Различити стилови. Плагијаризам. 

6  06.11.2018.  Врсте истраживања: теоријска, емпиријска, акциона, квалитативна, 

квантитативна. Избор типа истраживања. 

7  13.11.2018.  Метода истраживања. Посматрање. 

8  20.11.2018.  Метода истраживања. Анализа садржаја. 

9  27.11.2018.  Метода истраживања. Анкета. 

10  04.12.2018.  Метода истраживања. Интервју. 

11  11.12.2018.  Метода истраживања. Студија случаја. 

12  18.12.2018.  Визуелизација података и резултата. 

13  25.12.2018.  Структура истраживања. 

14  01.01.2019.  Завршна дискусија и припрема за испит.  

15  /  Колоквијум 

  




