
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ 
РАДА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 
Поштоване колегинице и колеге, 
Обавештавамо вас да 27. децембра 2021. г. почиње настава на предмету Методологија 
научноистраживачког рада за студенте докторских академских студија (ДАС). 
 
Настава се састоји од предавања и семинара.  
Снимљена предавања ћете моћи да слушате преко Ретикулума на курсу предмета Методологија 
научноистраживачког рада, на који ћете бити уписани наредних дана.  
 
Семинари се одвијају уживо у амфитеатрима или вежбаоницама нашег факултета, а материјали за 
припрему семинара ће бити доступни преко Ретикулума. Постоје две врсте семинара: општи 
семинари (идентични за студенте свих модула ДАС) и специфични семинари (који се разликују за 
студенте модула из групација Базичне науке, Клиничке науке, и Превентивне науке). Детаљнији 
распоред по групама ће бити објављен наредних дана.    
 

РАСПОРЕД СЕМИНАРСКЕ НАСТАВЕ 

27.12.2021 - 30.12.2021. у 15-
18 ч. 

Општи семинари Организују се у 6 амфитеатара 
истовремено 

10.01.2022 - 18.01.2022. у 15-
18 ч. 

Специфични семинари Организују се у 12 
вежбаоница истовремено 

 
Списак предавања 
1 Организација НИР на МФУБ – проф. др Татјана Пекмезовић 
2 ДАС на МФУБ – доц. др Петар Миловановић 
3 Класификација науке – проф. др Слободан Перовић, Филозофски факултет 
4 Научни метод – проф. др Слободан Перовић, Филозофски факултет 
5 Појам хипотезе и њено тестирање – проф. др Наташа Милић 
6 Класификација научних студија – проф. др Весна Бјеговић Микановић 
7 Научни допринос и оригиналност истраживања  – проф. др Татјана Пекмезовић 
8 Структура научног рада – проф. др Ивана Новаковић 
9 Дисеминација научних резултата – проф. др Бранко Белеслин 
10 Научни тим и научна сарадња – проф. др Горан Станковић 
11 Плагијаризам – др Драгана Столић, Универзитетска библиотека ''Светозар Марковић'' 
12 Часописи Медицинска истраживања и Медицински подмладак – проф. др Оливера 
Станојловић 
 
Списак семинара: 
      Општи семинари 

Место одржавања: амфитеатри  
Број група: 6 
Термини семинара: 27.12, 28.12, 29.12. и 30.12.2021. од 15 ч до 18 ч 
Теме семинара: 

• 27.12.2021. у 15 ч  
Класификација научних радова. М категоризација (Организатор: проф. др Иванка 
Марковић)  
 



• 28.12.2021. у 15 ч  
Припрема сажетка. Припрема презентација (Организатор: проф. др Арсен Ристић) 

• 29.12.2021. у 15 ч 
Критичко читање литературе. Цитирање литературе. Предаторски часописи 
(Организатор: проф. др Вера Правица) 

• 30.12.2021. у 15 ч  
Израда плана истраживања (Организатор: проф. др Марија Ђурић) 

 
       Семинари специфични за групацију Базичне науке: 

Место одржавања: вежбаонице   
Број група: 4 
Термини одржавања: 10.01, 11.01, 12.01, 14.01, 17.01, 18.01.2021. од 15 ч до 18 ч 
Теме семинара: 

• 10.01.2021. у 15 ч  
Основни принципи рада са експерименталним животињама (Организатор: проф. др 
Зоран Тодоровић) 

• 11.01. 2021. у 15 ч  
Основни принципи рада са ћелијским културама. Основи добре лабораторијске 
праксе. Рад са инфективним материјалом (Организатори: проф. др Иванка Марковић и 
проф. др Маја Станојевић) 

• 12.01.2021. у 15 ч  
Експериментални модели болести: Алтернативе анималним моделима (Организатор: 
проф. др Драган Ђурић)  

• 14.01.2021. у 15 ч  
Откриће и развој нових биомаркера. Omics технологије (Организатор: проф. др Татјана 
Симић)  

• 17.01.2021. у 15 ч  
Начини узимања, чувања и одлагања узорака. Формирање биобанке узорака 
(Организатор: проф. др Наташа Петронијевић) 

• 18.01.2021. у 15 ч  
Основни принципи транслационих истраживања (Организатори: проф. др Марија 
Ђурић и проф. др Љиљана Гојковић Букарица) 

 
     Семинари специфични за групацију Клиничке науке: 

Место одржавања: вежбаонице   
Број група: 3 
Термини одржавања: 10.01, 11.01, 12.01, 14.01, 17.01, 18.01.2021. од 15 ч до 18 ч 
Теме семинара: 

• 10.01. 2021. у 15 ч 
Примена медицине засноване на доказима у клиничком одлучивању (Организатор: 
проф. др Мирјана Шефик Букилица) 

• 11.01. 2021. у 15 ч 
Опсервационе студије у праћењу исхода болести (Организатор: проф. др Марина 
Светел) 

• 12.01. 2021. у 15 ч 
Рандомизоване контролисане студије. Рандомизоване студије базиране на 
регистрима. Експерименталне студије на малом броју испитаника (Организатори: 



проф. др Небојша Лалић, проф. др Бранко Белеслин, проф. др Љубица 
Константиновић) 

• 14.01. 2021. у 15 ч 
Значај терапијских регистара и биобанака у клиничким истраживањима (Организатор: 
проф. др Јелена Друловић) 

• 17.01. 2021. у 15 ч  
Примена биомаркера у клиничким истраживањима (Организатор: проф. др Елка 
Стефанова) 

• 18.01. 2021. у 15 ч  
Примена имиџинга и нових технологија у клиничким истраживањима (Организатор: 
проф. др Драгана Шобић Шарановић) 

 
    Семинари специфични за групацију Превентивне науке: 

Место одржавања: вежбаонице   
Број група: 5 
Термини одржавања: 10.01, 11.01, 12.01, 14.01, 17.01, 18.01.2021. од 15 ч до 18 ч 
Теме семинара: 

• 10.01. 2021. у 15 ч 
Примена епидемиолошких студија у изучавању поремећаја здравља (Организатор: 
проф. др Татјана Пекмезовић) 

• 11.01. 2021. у 15 ч 
Популациона истраживања (Организатор: проф. др Дејана Вуковић) 

• 12.01. 2021. у 15 ч 
Истраживачки правци у јавном здрављу (Организатор: проф. др Весна Бјеговић 
Микановић) 

• 14.01. 2021. у 15 ч  
Истраживање нових домена фактора ризика за поремећаје здравља (Организатор: 
Проф. др Душан Бацковић) 

• 17.01. 2021. у 15 ч  
Тумачење резултата метаанализа и систематских прегледа (Организатор: проф. др 
Наташа Милић) 

• 18.01. 2021. у 15 ч  
Евалуациона истраживања (Организатор: проф. др Љиљана Марковић Денић) 
 
 
 
 

    РУКОВОДИЛАЦ ПРЕДМЕТА, 
 

Доц. др Петар Миловановић, координатор ДАС 


