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Назив предмета: Организација и методе научноистраживачког рада и  комуникација 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): др Недић Н. Новак, ред. проф., др  

Шошкић Н. Златан, доцент, др Булатовић Р. Радован, доцент 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Да упозна студента са оранизацијом и методама научноистраживачког рада, начинима доласка до 

потребне информације и публиковање и оцена добијених резултата истраживања.  

Исход предмета  

Да студент усвоји технику и методологију научноистраживачког рада потребне за решавање 

критичких проблема у истраживању и или иновативности техничко-технолошких проблема и за 

проширивање и редефинисање постојећих знања или професионалне праксе у машинству, као и за 

критичко усвајање информације и њено оцењивање и публиковање.  

Садржај предмета 

Начин и мишљења, сазнање, знање, наука. Научни метод и методологија. Основне фазе научног 

истраживања. Нова сазнајна парадигма: системско холистички приступ. Наука. Методе 

научноистраживачког рада. Уочавање проблема. Повод истраживања – идеја. Студија информација. 

Постављење хипотеза. Основне методе науке – проверавање хипотеза. Грешке у примени научне 

методе. Људски фактор у истраживању. Основи стваралачког рада. Основи метода техничког развоја. 

Истраживачки тим. Провера, оцена и публиковање научноистраживачких резултата.  

Препоручена литература  

[1] Д. Симић, Методологија науке и технички развој, ДСП, КГ, 2003. 

[2] Ј. Станић, Метод инжењерских мерења, основе математичке теорије експеримента, Машински 

факултет, Београд, 1986. 

[3] В. Милачић, Индустрија знања нова магистрала одрживог развоја, ФТН, Нови Сад, 2006. 

[4] М. Добров, Наука о науци, увод у опште познавање научних делатности, Завод за стране уџбенике, 

Београд, 1965. 

[5] Ш. Мандал, М. Царић, Управљање истраживањем, развојем и трансфером технологије, Привредна 

академија, Нови Сад, 2006. 

[6] М. Ламбић, Инжењерство и иновације, Универзитет у Новом Саду, 1996. 

[7] З. Поповић, Како написати и публиковати научно дело, Академска мисао, Београд, 1999. 

Број часова  активне наставе 

45 

предавања: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе у учионици са илустрованим примерима на видео биму. Студенти израђују 

самостално један модел и методологију израде једног научноистраживачког пројекта и предлог за 

његову публикацију. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Испит се полаже предајом и презентацијом семинарског рада. Семинарски рад доноси до 60 бодова, а 

његова презентација која интегрише и усмени део испита доноси до 40 бодова. 

 


