
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Андрагогија 

Назив предмета: Завршни рад - СИР (Студијски истраживачки рад) 

Наставник/наставници: Бранислава Кнежић, Милица Марушић Јаблановић, Александра 

Пејатовић, Катарина Поповић, Маја Максимовић, Шефика Хоџић Алибабић, Јован Миљковић, 

Зорица Милошевић, Кристинка Овесни, Виолета Орловић Ловрен, Миомир Деспотовић, 

Александар Булајић, Тамара Николић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:- 

Циљ предмета 

Оспособљавање студента да креира истраживачки нацрт у специфичној области и да га реализује. 

Исход предмета  

- Познавање различитих истраживачких епистемолошко-методолошких приступа и метода у 

проучавању специфичних проблема образовања и учења одраслих; 

- Конципирање и реализација различитих врста примењених истраживања на пољу образовања 

и учења одраслих; 

- Критичка рефлексија и израда извештаја о резултатима истраживања у склопу израде мастер 

рада. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Епистемолошко – методолошке парадигме и приступи истраживању у проучавању проблема 

образовања и учења одраслих. Методолошки оквир и методе истраживања. Критичка анализа 

литературе и истраживачких радова у области образовања одраслих. Принципи и структура 

израде извештаја о резултатима истраживања. Анализа и тумачење импликација резултата 

истраживања на подручје образовања одраслих и проблем обухваћен мастер радом.  

 

Практична настава  

- Дефинисање теме, односно предмета истраживања и у складу с тим избор одговарајућег 

теоријског оквира и метода и техника истраживања.  

- Прикупљање и анализирање релевантне литературе.  

- Израда плана истраживања.  

- Прикупљаље података и спровођење прелиминарних обрада података.  

- Дефинисање структуре рада (увод, метод, резултати, дискусија, библиографија итд.). 

 

Литература  

Студент бира литературу у договору са ментором и у складу са предметом истраживања. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска и практична 

настава: / 

СИР: 10 (укупно часова 

наставе) 

Методе извођења наставе Самостални рад студената и консултације са ментором. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) Када студент заврши предвиђене обавезе, 

евидентира се да је студијски истраживачки рад ОБАВЉЕН. 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


