
 
 

Студијски програм  ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 
Назив предмета ПРИМЕЊЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
Врста и ниво студија Mастер струковне студије 
Наставник Милена Савић , Наташа Благојевић 
Наставник/сарадник                                         
Број ЕСПБ: 5 Статус предмета Oбавезни 
Шифра предмета МДПИТ Услов за упис предмета завршене основне струковне студије 
Циљ предмета 
 

Стицање основних знања везана за фазе, методе и правила у процесу истраживачког рада. 
Оспособљавање студената за писање, објављивање и презентацију истраживачког рада.Циљ 
примењеног истраживачког рада је примена основних, теоријско методолошких, научно-
стручних,и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема  у области 
дигиталног дизајна одеће. Студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу 
спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући 
литературу студент се упознаје са методама које су намењене за решавање сличних задатака и 
праксом у њиховом решавању науче да скупљају и анализирају литературу из области која је 
везана за мастер рад, упознају методологију израде мастер рада. 

Исход предмета  
 

Очекује се да је студент након положеног испита усвојио теоријско знање и стекао искуство 
неопходно за дефинисање и планирање истраживачког рада, самостално или тимско 
истраживање, примену и објављивање резултата истраживања. Урађен семинарски рад са темом 
из области дигиталног дизајна одеће, који обухвата преглед и приказ методологије решавања 
потенцијалних практичних проблема, на основу чега студент може да јасно и прецизно 
формулише тему мастер рада. Оспособљавање студента за самостално коришћење литературе, 
идентификацију проблема и понуђених решења. 

Садржај предмета 
Теоријска настава   
  
 
 

Примењени истраживачки рад је пројекат у којем се решава практичан проблем из области 
дигиталног дизајна одеће који је у функцији израде мастер рада. Примењени истраживачки рад 
се углавном ради у привредним организацијама или јавним институцијама  чија је делатност 
везана за дигитални дизајн одеће, са којом Школа има споразум или уговор. 
Настава на предмету се одвија кроз самостални примењени истраживачки рад. Кроз самостални 
рад и рад са ментором (ментор из Школе и коментор из изабраног предузећа) студент дефинише 
оквирно тему мастер рада и затим је детаљно разрађује, све до писменог предлога и усмене 
одбране детаљног плана за израду мастер рада.  
Реализација примењеног истраживачког рада може почети када је студенту одобрена тема 
мастер рада. По завршетку истраживања студент, уз сагласност ментора, резултате пројекта, у 
форми семинарског рада, предаје студентској служби. У испитном року студент брани рад код 
ментора мастер рада. Овај рад, касније чини део Мастер рада. 
Основне фазе у процесу истраживања. Методе научног рада и истраживања у уметничком пољу. 
Критичка анализа литературе из области истраживања. Методе и технике прикупљања података. 
Примена квантитативних и квалитативних метода за анализу реултата истраживања. Структура 
и писање научно-истраживачког рада. Публиковање резултата истраживања. Презентација 
резултата истраживачког рада. Етичка страна истраживања. 

Практична наставa Избор и дефинисање теме за примењени истраживачки рад у договору са изабраним 
наставником са листе наставника на Мастер струковним студијама на смеру дигитални дизајн 
одеће. Припреме за самосталну израду истраживачког рада.  Писање истраживачког рада. 
Израда презентације истраживачког рада. 
Задатак 1: Оквирна дефиниција теме мастер рада, разрада теме кроз истраживање, писмени 
предлог садржаја завршног рада и усмена одбрана предлога рада.  
Задатак 2: Израда семинарског рада као резултата истраживања пројекта, предаја студентској 
служби и одбрана рада у испитном року. 

Литература  У зависности од одабране теме истраживачког рада. 

Број часова активне 
наставе      6 

Теоријска настава 0 Практична настава 6 

МетодеИзвође.наставе Настава се одвија кроз практичан и интерактивни рад са студентима, консултације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току 
предавања 

5 Семинарски рад 30 

Практична настава 10 Презентација рада и усмена 
одбрана 

25 

Задатак 1 15   
Задатак 2 15  55 


