
10-01 Opis predmeta 

Naziv predmeta 
Metodologija znanstvenog rada (2 ECTS)  
– nositelji: Lažnjak, J.; Vlahović, I.  

Ciljevi predmeta 

- upoznati studente i studentice s osnovnim elementima 
znanstvenoistraživačkog rada; 

- prikazati osnovne koncepte i definicije znanosti; 
- prikazati principe, pravila i kriterije znanstvenog rada;  
- prikazati promjene u društvenoj ulozi znanosti i važnosti inovacija i 

komercijalizacije znanja; 
- upoznati studente s važnošću javnog komuniciranja znanstvenih 

istraživanja;  
- prikazati osnovne vještine i znanja potrebna za izradu i uspješno 

publiciranje znanstvenih radova; 
- upoznati studente i studentice  s principima akademske čestitosti i zaštite 

intelektualnog vlasništva. 
 

 

Očekivani 
ishodi 
učenja 
(razine 6,7 i 
8) 
 
 
 
 

Po završenom procesu učenja doktorand će biti sposoban: 

 

1. Definirati osnovne pojmove u području znanstveno-istraživačkog rada. 

2. Opisati i objasniti glavne faze istraživačkog procesa. 

3. Analizirati postupke i aktivnosti unutar glavnih faza istraživačkog procesa. 

4. Prepoznati ključna obilježja promjene društvene uloge znanosti u suvremenom društvu 

znanja.  

5. Usporediti osnovna obilježja stručnih i znanstvenih istraživanja. 

6. Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, kritički prosuđivati o kvaliteti tuđih radova na 

primjerima dobrih i loših znanstvenih članaka. 

7. Pretraživati, analizirati te klasificirati različite vrste bibliografskih izvora.  

8. Prepoznati pravila etičnosti istraživanja i publiciranja znanstvenih i stručnih radova. 

9. Primijeniti stečene vještine u postupku prijave teme doktorskog rada. 

10. Primijeniti stečena znanja i vještine na pisanje i publiciranje vlastitog znanstvenog rada.  

 
Sadržaj 
predmeta 

Pojam i definicija znanosti. Obilježja znanosti. Struktura znanosti. Kategorije znanstvenih 
istraživanja. Razlika između stručnog i znanstvenog rada. Važnost i uloga znanosti u 
suvremenom društvu. Promjena uloge znanosti i komercijalizacija znanstvenih istraživanja. 
Društvo/ekonomija bazirana na znanju i uloga inovacija. Metodologija znanstvenog istraživanja. 
Opće metode u znanosti i logika znanstvenog istraživanja. Specifične metode u znanstvenom 
istraživanju. Proces i struktura znantvenog istraživanja. Komuniciranje znanstvenih istraživanja. 
Javno razumijevanje (public understanding) i popularizacija znanosti. Pisanje i objavljivanje 
znanstvenog rada. Pravila citiranja, zaštita intelektualnog vlasništva. 

Oblici 
nastave (i 
raspodjela 
ECTS-a) 

Predavanja (0,5 ECTS) proučavanje primjera iz literature (1 ECTS), izrada i prezentacija pisanog rada 
(0,5 ECTS). 

Postupci 
ocjenjivanja i 
vrednovanja 
doktoranada 

 Vrednovanje izrade i prezentacije pisanog rada i usmeni ispit. 
 

 


