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Р.Б. Назив пројекта Руководилац

1
Компјутерско дизајнирање, синтеза и биолошка евалуација нових хетероцикличних једињења као 

селективних инхибитора туморогенезе
Владимир Савић

2
Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и 

анализа фармаколошки активних супстанци
Даница Агбаба

3
Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, 

моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања
Соте Владимиров

4
Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској 

анализи.
Мирјана Меденица

5 Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација Нада Ковачевић

6
Аберације ћелијског циклуса и утицај оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну 

трансформацију ћелије
Биљана Потпаревић

7
Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим 

болестима: генетички и биохемијски маркери

Зорана Јелић –

Ивановић

8 Биомаркери оштећења и дисфункције органа Светлана Игњатовић

9 Испитивање механизама дејства, интеракција и токсичних ефеката адјувантних аналгетика
Радица Степановић-

Петровић

10 Пластичност имунског система током старења: Имуномодулаторни потенцијал естрогена Гордана Лепосавић

11
Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине 

подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБА А рецептора: поређење са стандардним 

психофармаколошким лековима

Мирослав Савић

12
Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим 

бајпас графтовима
Ненад Угрешић

Национални пројекти чији је носилац Фармацеутски факултет



Међународни пројекти на којима учествују запослени са

Фармацеутског факултета



Центар за научно-истраживачки рад

студената - ЦНИРС

 Основан 2007. године

 Циљ: Омогућити студентима да, током својих основних студија добију

прилику за бављење неким видом научно-истраживачког рада

 Организовање Мини-конгреса

 Члан ,, Заједнице студената биомедицинских наука Србије”

 Учешће студената на Конгресу студената биомедицинских наука

Србије





Кључни кораци у изради научно-

истраживачког рада



Шта су формулациона испитивања? 

Зашто примењују различита?

Зашто желе да повећају

брзину растварања???

Шта тиме желе да постигну?

Да ли су ментори већ радили нешто слично овој теми? 

Где то да проверим???





Допринос и самосталност студента 

у научно-истраживачком раду

 Најчешћи случај – тема предложена на Конкурсу је део докторске 

дисертације асистената и сарадника запослених на факултету 

 Ментори су ,,идејни“ творци истраживања

 Али!!! Свака идеја, предлог, сугестија су ДОБРОДОШЛИ!!! 



Израда научно-истраживачког рада студената

Зашто се бавимо (бавите) науком?



Хајде сада да напишемо

и објавимо резултате.
Која је процедура

за писање научног

рада?



Зашто пишемо научни рад?

VS



Зашто пишемо научни рад?

 Извештавамо научни и стручни аудиторијум о новим резултатима

 Желимо да проширимо досадашња сазнања у вези са изучаваном 

проблематиком

 Комерцијализација нових открића

 Продуктивност једног истраживача у директној је вези са бројем 

објављених публикација

Делови рада

Сажетак (апстракт)

Увод

Материјал и методе

Резултати

Закључак

Дискусија

Референце (литература)



Насловна страна



Апстракт (сажетак)



Увод



Материјал и методе



Резултати



Дискусија и закључак

 Резултати и дискусија могу бити обједињени или написани одвојено.

 Дискусија о томе да ли су иницијалне претпоставке доказане, 

односно како добијени резултати потврђују (подржавају) постављену 

хипотезу или је негирају.

 Могуће је и добити контрадикторне резултате у складу са већ 

публикованим!

Пример: У вашем експерименту закључујете да статини не показују 

хиполипемијски ефекат – Како то објаснити и/или објавити?

 Закључак – Не претенциозан, већ приказан кроз добијене резултате уз 

поређење са литературним подацима. Навести и могући недостатак студије, 

као разлог за даљи наставак испитивања!



 Листа референци на крају рада – Детаљи свих цитата из текста

 Више прихваћених система цитирања литературе 

Референце

Ванкуверски стил

Smith SD, Jones AD. Organ donation. N Engl J Med. 2001;657:230-5. 

Харвардски стил

Ardissino D, Cavallini C, Bramucci E, et al (2004). Sirolimus-eluting 

vs uncoated stents for prevention of  restenosis in small coronary 

arteries. JAMA 292(22):2727-34.. 

Према редоследу појављивања у тексту (1)

Абецедним редом, према презимену 

првог аутора (Smith, 2001.)



 Извори података коришћених у научном раду – академски интегритет

 Да би се омогућило читаоцима да дођу до материјала који је коришћен и

сами га анализирају

 Приказивање заслуга других аутора радова

Зашто цитирати литературу?



Како да правилно цитирање литературе буде брзо и једноставно?



Рецензија

 Рецензенти студентских радова су наставници/сарадници Фармацеутског 

факултета

 Која је улога рецензената у прегледању студентских радова?

+ Менторски лист



Критичне тачке у рецензирању рада 

 Увод – Шта су аутори поставили као циљ? Да ли је постављена

хипотеза савремена?

 Материјали и методе – Како је студија осмишљена, да ли су експерименти

спроведени одговарајућом методологијом? Начин обраде података…

 Резултати – Иновативност, оригиналност, начин приказивања резултата,

да ли су резултати у сагласности са коришћеном методологијом?

 Дискусија и закључак – Следљивост у добијеним резултатима, начин

повезивања постојећих (литературних) сазнања са новим резултатима,

логичност у закључивању



Савети током писања научно-истраживачког рада

1. Читајте препоручену литературу, упознајте проблематику!

2. Пишите свако запажање током израде научно-истраживачког рада 

(лабораторијски дневник)

3. Консултације са ментором

4. Избегавајте преопширност, али и оскудност у писању

5. Испоштујте задату форму Правилником о писању НИ радова

6. Пишите рад дуже, оставите времена да сами себе рецензирате



Када заиста да одустанете од публикације резултатa ?



Када заиста да одустанете од публикације резултатa ?

 Људи греше, некада су чак и плаћени за те грешке!

 Грешке током писања рада могу бити:

- Обрада резултата на пристрасан начин, начин који одговара аутору

- Злоупотреба туђих резултата

- Фалсификовање резултата…



Честитамо! 



Правила презентовања на Мини Конгресу

 Учествујете у оквиру сесија које су организоване према тематским 

областима истраживања

 Презентација се излаже пред комисијом (до 7 минута). Комисију чине

наставници/сарадници (они који су вам рецензирали рад) 

 Презентовање рада је ОБАВЕЗНО да бисте учествовали на Конгресу 

биомедицинских наука Србије!











Конгрес студената биомедицинских наука Србије

Допунимо речи које недостају у датом тексту… 

 Услов за учествовање на Конгресу биомедицинских наука Србије је одржана

презентација вашег рада на ______________________.

 Да бисте се успешно пријавили на Конгрес биомедицинских наука Србије,

неопходно је да пошаљете ваш ______________ у форми која је задата

Правилником о пријави на Конгрес биомедицинских наука Србије.

 Учешће на Конгресу се плаћа, чиме је неопходно издвојити средства која се

једним именом називају __________________.

 Након затварања Конгреса, организатори ће обезбедити писани документ о

потврди вашег учешћа, који се назива _________________.

 Сви презентовани радови ће бити штампани у изводу, као још један од

важних доказа вашег учешћа на Конгресу, а тај штампани материјал се

назива ___________________________.

Мини Конгресу

апстракт

котизација

Сертификат

Књига сажетака



И за крај, а тек је почетак за вас 

У сваком истраживању је неопходна јака мотивација!



“American Nobel Prize.”

Dr. Brian J. Druker

,,The way I’d been trained, cancer was seen as

something like a light switch that was stuck in an

“on” position. You were given a baseball bat,

which was chemotherapy, and told to knock the

light out with the bat.”

Прича о открићу Gleevec-а

Nicholas B. Lydon

Japan Prize

STI571 - it would kill every

C.M.L. cell in a petri dish

Their doctors thought I was a charlatan.

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.”

Interview with Alexandra Hardy

Q. Do you see any of that?

A. I don’t see a penny, though that never was an issue for

me. When I obtained the compound, it was already

patented. I wasn’t going to get to test it if I tried to put

my mark on it. I wanted to work on it because I thought

it was going to be the way to treat C.M.L.

You know, my patients were people who’d been told “to

get their affairs in order” because they were going die

soon. And now some of them play with grandchildren

they’d thought they’d never live to see.

That’s worth more than money!

Фузиони ген BCR-ABL1

http://topics.nytimes.com/top/news/health/diseasesconditionsandhealthtopics/chemotherapy/index.html?inline=nyt-classifier


ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


