
Назив предмета: Методологија научно-истраживачког рада 
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Др Ђурђев С. Бранислав, др 
Блешић В. Ивана 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да оспособи студенте за самосталан истраживачки рад, за критичко 
просуђивање литературе о предмету, за стилску обраду текста и за ефикасну презентацију 
резултата. Упознавање студената са савременим истраживачким техникама заснованим на 
коришћењу интернета као и савремених информационих и комуникационих технологија на 
пољу географских истраживања. 
Исход предмета  
Након успешног окончања овог предмета студент треба да буде оспособљен за продубљена 
савремена истраживања уз коришћење савремених информационо-комуникационих технологија 
и самостално писање и представљање научних радова.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Подела науке. Научна теорија, научни закони и научно објашњење. Примарни и секундарни 
извори грађе: историјска грађа, статистичка евиденција, теренски рад, литература о предмету. 
Савремени извори грађе, коришћење интернета и других савремених информационо-
комуникационих технологија у географским истраживанјима. Избор теме и фазе истраживања. 
Делови рада. Врсте стручних и научних радова: монографија, научни чланак, стручни чланак. 
Постер и саопштење. Специјалистички, магистарски и докторски рад. Енциклопедија и 
библиографија. Уџбеник и практикум. Рецензија. Презентација резултата рада. Најзначајнији 
часописи према фактору утицајности, израчунавање фактора утицајности. 
Практична настава  
Израда и презентација семинарских радова. 
Препоручена литература  

1. Ђурђев С. Бранислав, 2000. Методологија научног рада. Скрипта. Универзитет у Новом 
Саду, Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад. 

2. Veal J. Anthony, 2011. Research Methods for Leisure and Tourism: A practical guide. Fourth 
edition. Prentice Hall. 

3. Clark Mona, Riley Michael, Wilkie Ella, Wood C. Roy, 2007. Researching and Writing 
Dissertations in Hospitality and Tourism. Thomson Learning, London. 

4. Hay Iain, 2010. Qualitative Research Methods in Human Geography. Oxford University Press. 
Број часова  активне наставе  предавања: 4 (60) Студијски истраживачки рад:  
Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања 
Илустративно-демонстративне методе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 

Семинарски рад 50 усмени испит 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


