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10 Статус предмета (обавезни/изборни)

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад

5

Методе

извођења

наставе

поена

40

60

100

Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм Пословна економија

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија Докторске академске студије

Назив предмета Докторска дисертација 1- Израда пројекта истраживања и пријава

Наставник (за предавања) Бећир Б. Калач, Елма И. Елфић, Суад Н. Бећировић

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Положени сви предмети из прве и друге године

Формулисање проблематике и могућих прилаза за њено решавање на основу основних, научно-

стручних,теоријско-методолошких и стручно-апликативних знања, метода и потврђених

резултата водећих међународних часопиа из области које обухватају предмети докторских

студија. У пријави треба да се до каже научна заснованост истраживања уз приказ структуре

рада, научне хипотезе које се желе доказати,методе истраживаља, очекивани резултати и

консултована литература.

Студенти самостално препознају и формулишу проблем из области предмета докторских

студија синтетизовањем и применом претходно стечених и нових сазнања из литературе.

Нагласак је на самосталности на пољу препозавања структуре проблема, анализе

истог,формулацији циљева истраживања и описа могућих праваца за његово решавање.

Садржај предмета

Садржај је специфичан и зависи од откриваног и описаног проблема. Полазна основа је

проучавање научне и стручне литературе и откривање проблемау сарадњи са будућим

ментором докторске дисертације. Предмет обухвата и израду пројекта истраживања (тезе

докторске дисертације) као и саму пријаву.

Литература

Међународно признати часописи (са СЦИ листеи/или листе КоБСОНа)

Стручна литература из дате области

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ментор студента може у циљу његовог увођења у научно истраживачки рад да предлаже израду 

семинарског рада или рада за научни скуп или симпозијум. У току израде тог рада као и самог пројекта 

истраживања докторске тезе ментор на контакт часовима (консултацијама) усмерава студента додатним 

упутсвима упућивањем на одређену литературу,указивањем на мање квалитетне делове рада(пројекта 

истраживања)у циљу обезбеђења квалитетног финалног продукта,пријаве докторске дисертације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
Студијско 

истраживачки рад 

пројектни задаци

Укупно
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Обавезан

Остали часови

Спецификација предмета за књигу предмета

Пословна економија

Докторске академске студије

Докторска дисертација 1- Израда пројекта истраживања и пријава

Бећир Б. Калач, Елма И. Елфић, Суад Н. Бећировић

Положени сви предмети из прве и друге године

Формулисање проблематике и могућих прилаза за њено решавање на основу основних, научно-

стручних,теоријско-методолошких и стручно-апликативних знања, метода и потврђених

резултата водећих међународних часопиа из области које обухватају предмети докторских

студија. У пријави треба да се до каже научна заснованост истраживања уз приказ структуре

рада, научне хипотезе које се желе доказати,методе истраживаља, очекивани резултати и

консултована литература.

Студенти самостално препознају и формулишу проблем из области предмета докторских

студија синтетизовањем и применом претходно стечених и нових сазнања из литературе.

Нагласак је на самосталности на пољу препозавања структуре проблема, анализе

истог,формулацији циљева истраживања и описа могућих праваца за његово решавање.

Садржај предмета

Садржај је специфичан и зависи од откриваног и описаног проблема. Полазна основа је

проучавање научне и стручне литературе и откривање проблемау сарадњи са будућим

ментором докторске дисертације. Предмет обухвата и израду пројекта истраживања (тезе

докторске дисертације) као и саму пријаву.

Литература

Међународно признати часописи (са СЦИ листеи/или листе КоБСОНа)

Стручна литература из дате области

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ментор студента може у циљу његовог увођења у научно истраживачки рад да предлаже израду 

семинарског рада или рада за научни скуп или симпозијум. У току израде тог рада као и самог пројекта 

истраживања докторске тезе ментор на контакт часовима (консултацијама) усмерава студента додатним 

упутсвима упућивањем на одређену литературу,указивањем на мање квалитетне делове рада(пројекта 

истраживања)у циљу обезбеђења квалитетног финалног продукта,пријаве докторске дисертације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
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