Студијски програм: Пословна економија и е-бизнис (модул: Менаџмент е-бизниса; модул: Менаџмент етуризма и хотелијерства)
Назив предмета: Методологија истраживачког рада
Наставник/наставници: проф. др Пере Р. Аслимоски
Статус предмета: обавезни предмет
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање знања које је неопходно за методолошки приступ истраживању, самосталан
истраживачки рад и презентацију резултата уз коришћење савремених информационих и комуникационих
технологија.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студенти ће бити у стању да схвате основне елементе приликом
дефинисања предмета истраживања, изврше детаљан преглед литературе, схвате важност идентификовања
основних хипотеза, идентификују и анализирају релевантне примарне и секундарне податке, развију
адекватну методологију истраживања и презентују резултате истраживања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам методологије истраживања; Логичке и техничке основе методологије; Извори методолошких
сазнања; Појам и видови истраживачких радова; Основне форме истраживања; Етички принципи у
истраживачком раду; Предмет и циљеви истраживања; Задаци истраживања; Хипотеза истраживања;
Теоријске и оперативне претпоставке истраживања; Место, време и фазе истраживања; Одређивање узорка
истраживања; Инструменти истраживања; Статистичка обрада података, Анализа и презентација резултата.
Практична настава
На часовима практичне наставе студенти ће урадити самостално или у групи и у сарадњи са наставником,
радове које ће презентовати у виду студијског истраживачког рада.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, презентација примера из праксе, израда и презентација приступних радова,
истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум

30

..........

семинар-и

15

поена

45

