
КВАЛИТАТИВНА ИСТРАЖИВАЊА У ЗДРАВСТВУ И ПИСАЊЕ СТРУЧНИХ РАДОВA  
 

Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Kвалитативнa истраживања у здравству и писање стручних радова 

Статус предмета: обавезан 

Семестар: друга година, трећи семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  
 

 

Циљ предмета: 
Упознавање са основним принципима научно-истраживачког рада у здравственој нези и начином писања научног рада.  
Упознавање са квалитативним методама истраживања у здравству.  
Исход предмета:  
Стицање знања о научном начину мишљења и начину писања научног рада. Оспособљеност за планирање и извођење 

научног истраживања и претварање резултата истраживања у научни или стручни рад. Стицање знања о 
специфичностима писања научних радова и припреме за публикацију и стицање вештине критичког приступа 

истраживању.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Квалитативне методе истраживања у здравству. Неопходност понављања огледа, карактеЕтичка питања и истраживање  

у здравству. Обрада резултата истраживања: писање на основу концепта, наслов рада, увод, преглед литературе, радна 

хипотеза, материјал и метод рада, резултати истраживања, дискусија, закључак, цитирана литература. Претрага 

литературе, извори стручне литературе. Композиција стручног рада. Припрема рукописа за штампу: извод, кључне речи, 

илустрације (табеле, графикони, фотографије), језик и стил писања, лекторисање рукописа и коректура, значај и писање 

рецензије стручног рада. Писање осталих врста публикација: писање оригиналног научног рада, ревијалног рада, 

реферата за научне скупове, абстракта за научни скуп, писање књиге, монографије, уџбеника, приручника, практикума, 

приказа књига, усмено излагање рада, припрема постера. Вредновање научног рада: цитираност, биографија. Разлика 

између комерцијалног, стручног и научног рада. Израда пројекта.  
Практична настава  
Квалитативне методе истраживања у здравству-вежба. Технике прикупљања, сређивања и проучавања литературе - 

вежба. Интернет као извор информација, претраживање одабраних електронских база података (Kobson, Google scholar, 

Mendeley...) - вежба. Обрада резултата истраживања - вежба. Графичко приказивање података - вежба. Структура и 
писање научног и стручног рада - вежба. Цитирање литературе - вежба.  
Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
Литература:  
1. Ђурић П. (ур.): Увод у научно-истраживачки рад, 2. изд., Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови 

Сад, 2015.  
2. Миланков В, Јакшић П.: Методологија научно-истраживачког рада у биолошким дисциплинама, Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2006.  
3. Ђурић П. (ур.): Практикум из увода у научно-истраживачки рад, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, 

Нови Сад, 2013.  
4. Конвенционалне и електронске базе података.  
5. Шомођи Ш, Новковић Н, Краљевић-Балалић М, Кајари К.: Увод у научни метод, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2004.  
6. Ebel H F, Bliefert C, Russey W E.: The Art of Scientific Writing, Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2004.  
Методе извођења наставе:  
интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 
литературе, радионица, вежбе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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