Препоруке за израду Примењеног истраживачког рада

Примењени истраживачки рад (ПИР) постаје део Мастер рада након успешног
полагања овог испита. Мастер рад на мастер струковним студијама представља
практични истраживачки рад студента. Мастер рад садржи резултате ПИРа.
У циљу успешне одбране мастер рада, ментор из школе треба да одобри план
истраживања (укључујући и наслов рада), а са планом истраживања треба да се
сагласи руководила студијског програма.

Услов за полагање ПИРа је положи испит из предмета Методе истраживања.
Студенти при изради ПИРа и мастер рада морају да се придржавају инструкција које су
дате у предмету Методе истраживања, а које се налазе на сајту школе. Студенти могу
да се обрате руководилац студијског програма за сва питања и нејасноће у вези Методе
истраживања.
Студент у току припреме и израде ПИР и мастер рада развија своје академске
способности, унапређује знање у одређеној области и примењује одговарајуће методе,
технике и алате стручног истраживања. Рад укључује формулацију, анализу једног
или више истраживачких питања, примену метода истраживања, интерпретацију,
дискусију и закључак са препорукама.

Студент самостално реализује истраживање, уз помоћ ментора мастер рада и
ментора у организацији у којој се обавља практични део истраживања. Оригиналност
је кључна претпоставка мастер рада. Мастер рад, по форми и садржају, мора да
задовољи критеријуме публиковања истраживања.
При избору предмета на студијском програму, студенти треба да воде рачуна да
ментор може бити сваки наставник који је учествовао у реализацији наставе на
студијском програму (осим наставника неких предмета, на пример, Методе
истраживања, Педагогија, Дидактика, Психологија, Стручна пракса 1, Стручна
пракса 2, Примењени истраживачки рад). Један наставник може бити ментор на једном
студијском програму у једној школској години ограничени број пута.
Наслов ПИР и мастер рада треба да обухвати главну идеју рада, да буде јасан и
једнозначан. Препоручује се да наслов садржи допринос рада. Наслов не треба да је
дугачак и да је у њему цео садржај мастер рада. Препоручљиво је да наслов нема више
од 9 речи. Наслов не теба да садржи скраћенице нити стране речи. Не препоручује се да
наслов рада садржи речи које описују методу добијања резултата (на пример, мерења,
анализа, симулација, анкета, упоређивање) осим ако није у функцији објашњавања
доприноса рада као саставног дела наслова.

Ментор и студент заједнички праве план израде ПИР и мастер рада о чему
обавештавају руководиоца студијског програма. План мора бити прецизан са јасним
задацима који се очекују током примењеног истраживачког рада. Уколико дође до било
каквих одступања у плану, пре завршетка и полагања предмета ПИР, обавештава се
руководилац студијског програма. У случају да студент не уради ПИР према плану
истраживања, студент ће у договору са ментором пријавити другу тему, са другачијим
планом, и поново радити ПИР.
При пријави теме за ПИР, студент треба да наведе назив организације у којој ће
бити урађен практични део истраживања и име ментора из организације, са
одговарајућом стручном спремом, како би ментор из организације могао да буде члан
комисије за одбрану мастер рада. Пожељно је да пријава теме, осим плана
истраживања, садржи све битне информације о раду, на пример, циљеве и предмет

истраживања, одабрану методологију, очекиване резултате и закључке, значај и
корист практичних истраживања. Посебно је корисно да се наведе која литература
је коришћена при избору теме рада, а на основу које се показује значај и актуелност
теме. При избору литературе, избегавати популарне сајтове (википедије), веб сајтове,
уџбенике и референце старије од 10 година, осим у случајевима када је то од посебног
значаја за допринос рада.

