
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије фармације 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије 

Назив предмета: Увод у научно-истраживачки рад (ФIV-УНИР) 
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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Да се студенти упознају са основним принципима научноистраживачког рада у биомедицини као и са посебностима научноистраживачког 

рада у фармацији. Студенти треба да стекну довољно знања да могу самостално да анализирају ток истраживања и научни рад, као и да 

осмисле и спроведу протокол истраживања, како би се оспособили за израду студентског и дипломског рада као и других научних и 

стручних радова из области биомедицине и фармације. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета Увод у научно-истраживачки рад, студент би требало да: познаје разлику између науке и 

псеудонауке; зна услове за ауторство, као и шта не представља ауторство; је упознат са етичким аспектима научноистраживачког рада, као 

и непоштењем у науци; познаје неопходне услове за научно истраживање; разуме шта је научни проблем и како се он дефинише; разуме 

шта је хипотеза и зна како се она генерише и проверава; разликује научне публикације и познаје њихове карактеристике; познаје 

електронске претраживаче, базе података и научне часописе у електронском облику; разуме основне карактеристике дескриптивног 

метода, студија пресека, анамнестичких студија и кохортних студија, као и експеримента у друштвеној заједници и теренског 

експеримента, зна место њихове примене, предности и недостатке, начине избора испитаника, уопштавање резултата, могућност 

постављања или провере хипотезе; разуме значај примене различитих статистичких метода у истраживањима, као и начин тумачења 

статистичке значајности; познаје различите грешке мерења (пристрасности и придружености) и разуме њихов утицај на резултате 

научноистраживачког рада; разуме основне принципе клиничких испитивања, начин избора испитаника и вођења студија, као и 

специфичности клиничког испитивања лекова; зна шта је научни пројекат, како се он припрема, рецензира, изводи и евалуира, као и које 

компоненте садржи; зна за начине прикупљања података и њихове обраде; познаје структуру научног рада; разуме појмове цитирања и 

навођења, као и да познаје правила за навођење стручне литературе; познаје критеријуме вредновања научног дела. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наука и псеудонаука. Научни проблем. Хипотеза. Врсте научних публикација. Биомедицинска научна информатика. Поступци у 

проналажењу научних информација. Дескриптивне студије. Студије пресека. Анамнестичке студије. Кохортне студије. Експерименталне 

студије. Клиничка испитивања лекова. Етика научноистрживачког рада. Пристрасности и придружености. Прикупљање и обрада података. 

Узорковање. Примена статистичких метода и тумачење статистичке значајности. Научноистраживачки пројекат. Ауторство. 

Интелектуално непоштење у науци. Појам ментора и менторства. Вредновање научног дела. Структура научног дела. Цитирање и 

навођење у биомедицинским публикацијама. Презентација научноистраживачког рада. Медицина заснована на доказима 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Значај науке и научноистраживачког рада. Наука и псеудонаука. Избор научног проблема. Постављање хипотезе. Структура оригиналног 

научног рада. Ауторство. Електронске библиографске базе. Цитирање и навођење литературе у биомедицинским публикацијама. 

Дескриптивне студије. Студије пресека. Анамнестичке студије. Кохортне студије. Експерименталне студије. Претклиничка испитивања у 

медицини. Пристрасности и придружености. Презентација научноистраживачког рада. Тумачење статистичких резултата. Узорковање. 

Прикупљање података путем упитника. Научноистраживачки пројекат. 

Литература  

Обавезна 

1. Ђурић П, уредник. Увод у научноистраживачки рад. 2. изд. Нови Сад: Медицински факултет; 2015.  

2. Ђурић П, уредник Практикум из увода у научноистраживачки рад. Нови Сад: Медицински факултет; 2013.  

3. Ђурић П, уредник. Тест-питања из увода у научноистраживачки рад. 2. изд. Нови Сад: Медицински факултет; 2015.  

Допунска 

Број часова активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 15 усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


