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ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ   НАЦРТА  ПРОЈЕКТА  МАСТЕР  РАДА 

У ОКВИРУ  ПРЕДМЕТА ПРИМЕЊЕНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (ПИР) 

     

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

     

       Циљ примењеног истраживачког рада (ПИР) је припрема студента за израду 

завршног мастер рада.  Студент кроз упознавање са методологијом решавања 

конкретних практичних проблема и задатака из изабране области, израђује 

одговарајући Нацрт пројеката мастер рада, који треба да претходи изради 

завршног Мастер рада. Циљ ове активности је да се студенту омогући 

свеобухватно сагледавање практичних проблема и задатака у изабраној ужој 

области и олакша дефинисање конкретног садржаја мастер рада. Нацрт пројеката 

истраживања, студент сачињава током четвртог (летњег) семестра  мастер 

студија а  у оквиру предмета Примењено истраживачки рад (ПИР).   

     Студент се опредељује за тему Нацрта пројекта мастер рада, у оквиру једног 

одабраног предмета из групе изборних или обавезних стручних односно стручно-

апликативних предмета. У оквиру израде Нацрта, студент обавља консултације са  

потенцијалним ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве 

проблематиком из области теме самог рада.  Урађен Нацрт пројеката мастер рада, 

показује способност студента за идентификацију проблема из изабране уже 

области, самостално коришћење домаћом и страном литературом и  одабир 

понуђених решења, који обухвата преглед и приказ методологије потенцијалних 

практичних истраживачких проблема.         

       У оквиру  предмета Примењен истраживачки рад (ПИР), студент приступа 

јавној одбрани Нацрта пројекта мастер рада који је урадио. Нацрт  пројеката  

мастер рада се брани пред трочланом комисијом Уколико студент задовољи 

критеријуме, одбране Нацрта, оцењује се позитивно и студент стиче право  да 

приступи изради Мастер рада. 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Поступак пријаве теме Нацрта пројекта истраживања 

 

     Истраживачки поступак је процес који подразумева пролажење кроз неколико 

етапа. Прва етапа је анализа постојеће праксе (откривање и избор проблема за 

истраживање и дефинисање наслова).  

Напомена: Потребно је да студент при доласку(контакту телефоном или мејлом)   

на прве консултације са потенцијалним ментором има идеју шта би истраживао 

према личном афинитету. Основно истраживачко правило када је реч о избору 

теме, јесте да се тема не бира, већ открива. Одлуку о избору теме  и врсти 

истраживања1, доноси студент након консултација са ментором. Када се одреди 

подручје истраживања, област и оквирно тема. Упутно је том приликом да се 

провери: да ли је тема релевантна за студије или  студијски програм у оквиру кога 

се пише и  да ли је актуелна за истраживање.   

  

     Избор теме је ствар договора између студента и ментора.  Ментор узима у 

обзир афинитет и жељу студента при одабиру теме али и способности студента. 

Први корак у истраживању је дефинисање теме истраживања. Наслов представља 

најчитанији  део рада  и са пажњом га треба дефинисати. Наслов треба да буде  

прецизан, јасан, кратак ( да не садржи више од 12 речи  и не више од седамдесет 

слова), информативан ( неопходно је да: укаже на садржај рада). Први  наслов 

представља радну форму  наслова  али ће она дати смерницу студенту  у ком 

правцу да претражује и проучава литературу. Студент може да се упусти и у 

самостално трагање за литературм, али је ипак пожељно да се консултује са 

ментором и дужан је да поштује упутства ментора. При саcтављању радне 

библиографије осим уџбеника и приручника претражите и часописе и интернет 

изворе. Данас је олакшано  проналажење часописа и њихов  избор. На основу 

електронског претраживања научних области одмах се добија листинг домаћих и 

међународних часописа укључујући и преглед припадајућих вредности импакт 

фактора за неколико последњих година. У Србији ту услугу пружа Народна 

библиотека Србије2на свом интернет сајту.  Научним информацијама се може 

приступити преко:  

          COBISS3-а- Кооперативни онлајн  библиографски систем и сервис 

                                                           
1 Опширнијe у  Водичу кроз  процедуре одобравања, израде и одбране мастер рада  

 

. 

2
  Народна библиотека Србије (www. nbs. ac. rs). 

3
 COBIB.RS је узајамна библиографско-каталошка база података која представља резултат узајамне 

каталогизације библиотека Републике Српске укључених у систем COBISS.RS. Садржи библиографске 
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          KoBSON4-а-Конзорцијум библиотека Србије за обједињену  набавку 

          MEDLINE5-Слободно доступне базе о биомедицинским информацијама  

 

Припрема литературе је креативан и критички чин. Проучавање ранијих сазнања 

омогућава истраживачу да развије сопствено, ново схватање  истраживачког 

проблема.  

  Дефинитивни наслов се  креира и уноси у  формулар у сарадњи са ментором тек 

када студент проучи расположиву (домаћу и инострану) литературу и процени да 

је способан  да реализује планирано истраживање.  

 

 Студент попуњава формулар за пријаву теме Нацрта  пројекта  мастер  рада, 

са  својим личним  подацима, уписује тачан наслов теме, као и предлог 

потенцијалног ментора (Прилог 1). 

 Студент  референту задуженом за мастер студије  предаје попуњени 

формулар (Прилог 1). како би се предлог теме припремио за расправу  на 

следећем састанку Већа мастер студија. 

 На седници Већа мастер студија, разматра се наслов теме и предлог 

потенцијалног ментора.  

 Ако је одговор Већа мастер студија позитиван, студент формално може 

започети са писањем Нацрта пројекта  за израду  мастер  рада. 

 

 

Нацрт пројекта за израду  мастер  рада. 

 

     У договору са ментором, студент је дужан да проучи актуелну литературу која 

описује потенцијални истраживачки проблем и сачини план истраживања. План 

истраживања захтева  да се дефинише: проблем истраживања, предмет 

истраживања, циљ истраживања, (задаци истраживања), хипотезе и методе 

истраживања, место и временски оквир  истраживања и предложи  радну 

библиографију ( најмање 7 а највише десет  референци), (Прилог 2). 

                                                                                                                                                                                     
записе о књижној (монографске публикације, серијске публикације, чланци) и некњижној грађи (CD-ови, 

DVD-ови и др.).  

4
KoBSON jе нови облик организовања библиотека Србије.  

5
 Мedlinе - библиографска база података која покрива подручје биомедицине и садржи референце од 

1966. године до данас. 
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Израда  нацрта пројекта (плана истраживања) је озбиљан и врло обиман задатак  
истраживача, од чијег квалитета зависи читав истраживачки поступак и успех 
истраживања.  

 Циљ истраживања се прецизно формулише у једној реченици и мора да 
буде у вези са проблемом истраживања  тј. темом.   

 Задаци  истраживања представљају разлагање циља на елементе. 

 Хипотезе представљају непроверене претпоставке које се желе чињенично, 
истраживањем потврдити. Хипотеза се дефинише као став за који у 
почетку не постоји објективни доказ али предвиђа постојање одређеног 
односа између познатих (постојећих) и претпостављених (хипотетичких 
чињеница). Дескриптивна  хипотеза описује односе међу појавама и указује 
на постојање и јачину везе, али не може да одговори на питање о узроку 
настајања те везе или саме појаве. Oва врста хипотезе би била одговарајућа 
за тип и карактер истраживања на овом нивоу студија. 

 Методе, технике, инструменти  за прикупљање података. Постоје 
различите методе истраживања, а коју ће студент одабрати, зависиће 
од истраживачких питања  (циља, задатака и хипотеза). Три основне 
технике прикупљања података су: опсервација, разговори и анализа 
писаних докумената. 

 Узорак је део популације који ће се заиста испитати. Репрезентативан је 
онај узорак који верно одражава, репрезентује структуру популације коју 
представља, што значи да у погледу суштинских обележја  који је у вези са 
проблемом који се проучава  мора бити што сличнији целој популацији. За 
мала истраживања узорак не би требао да буде мањи од 30 испитаника. 

 

 Сачињен  Нацрт Пројеката за израду  мастер  рада, студент доставља 

ментору на начин који ће договорити са ментором (електонском поштом 

или  лично).  

 Ако ментор има позитивно мишљење о образложењу теме  и плану 

истраживања које је студент написао, договара се термин консултација с 

ментором у вези попуњавања формулара   за пријаву  Нацрта  пројекта   за 

израду мастер  рада (Прилог 3). 

 На седници Већа мастер студија, разматра се пријава  Нацрта  пројекта  

мастер рада и дефинише Комисија за оцену и одбрану. 

Напомена: (Комисију сачињавају; ментор, председник комисије и један 

члан из редова наставника Већа мастер студија.. 

 После дефинисања Комисије за оцену и одбрану Нацрта пројекта мастер 

рада и обавештавања студента  о именованој Комисији, студент је у 
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обавези да достави именованим члановима Комисије, штампану и е-

верзију Нацрта пројекта  за израду  мастер  рада. 

 У договору са члановима комисије и сагласношћу студента  предлаже  се 

датум одбране Нацрта  пројекта  мастер  рада. 

 Председник именоване Комисије,  након одбране Нацрта, припрема  

Извештај о оцени и квалитету одбране Нацрта пројекта   за израду мастер  

рада. 

 Уколико студент задовољи критеријуме одбране Нацрта, и  Комисија га 

оцени позитивно, може приступити пријави теме за израду Мастер рада. 

 


