
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Методологија политиколошких истраживања са статистиком

Број ЕСПБ: 8
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Овај предмет логичан је продужетак наставних садржаја и усвојених знања из предмета Основи методологије 
политичких наука и представља њихово допуњавање, проширивање, продубљивање и примену у научном 
сазнавању политичких појава. Сагласно томе, програм обухвата садржаје везане за специфичности 
политиколошких истраживања, проблематику конципирања, пројектовања и реализације политиколошких 
истраживања, са прегледом најчешће примењиваних и најпродорнијих начина прикупљања података и упутствима
за њихову конкретну примену. Посебна пажња посвећена је оперативној примени статистичке општенаучне методе,
њених техника, поступака и процедура у прикупљању података, њиховој обради и извођењу закључака о 
политичким појавама.

Исход предмета
Предмет има за циљ упознавање студената са правилима и процедурама научног истраживања политичких појава и
њихово оспособљавање за правилно коришћење најефикаснијих метода стицања сазнања о предметима свог 
стручног интересовања, као и овладавање неопходним вештинама за обављање стручно-аналитичких послова. 
Студентима са посебно израженим интересовањима и способностима биће омогућено продубљено стицање знања и
вештина неопходних за бављење научно-истраживачким радом.

Садржај предмета

Литература
а) основна: 1. Др Славомир Милосављевић – Др Иван Радосављевић: Основи методологије политичких наука, 
Службени гласник, Београд, 2006. 210 страна 2. Др Славомир Милосављевић – Др Иван Радосављевић: Основи 
статистике за политикологе (уџбеник у припреми), 130 страна
б) допунска: 1. Byrnham P., Gilland K., Grant W., Layton-Henry: Методе истраживања политике 2. Др Иван 
Радосављевић: Хипотетичко-дедуктивна метода у истраживању политике  3. Др Бранислав Ивановић: Теоријска 
статистика 4. Милорад Крнета: Статистика за социологе 5. Др Драгослав Младеновић (редактор) и др: Економска 
статистика 6. Младен Кнежевић: Статистика за студенте социјалног рада 7. Др Џевад Термиз: Статистичке технике
и поступци у политиколошким истраживањима  (из допунске литературе користиће се одабрана поглавља, 200 
страна)

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултације, тестови и испит.

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 60; колоквијуми 30;

др Радосављевић Б. Иван; мр Лазовић-Јовић М. Емина

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:2вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава: Уводно информативно-инструктивно излагање о настави. Специфичности политиколошких истраживања: истраживања предмета
политикологије и методолошка истраживања. Основна структура политиколошких истраживања, Пројектовање истраживања: концептуализација и 
реконцептуализација. Пројекат истраживања као научни и оперативни документ. Структура нацрта научне замисли. Формулација проблема, 
Пројектовање истраживања: предмет истраживања и циљеви истраживања, Пројектовање истраживања: постављање хипотеза и индикатора. Начин
истраживања. Научна и друштвена оправданост истраживања, Реализација истраживања. Основни извори података о политичким појавама и 
процесима. Методе прикупљања података: испитивање, Посматрање. Експеримент. Оперативне методе прикупљања података: Метод студије 
случаја. Тест, Анализа (садржаја) докумената. Биографска метода, Сређивање и обрада података прикупљених у политиколошким истраживањима.,
Специфичности примене општенаучне статистичке методе у политиколошким истраживањима. Основни политиколошки појмови који су непосредан 
предмет истраживања статистичком методом. Основни статистички појмови и поступци, Статистичка маса и узорак. Формирање статистичких серија и
њихова сазнајна улога. Мерење. Израчунавање средњих вредности и мера дисперзије. Статистичка анализа, Исказивање статистичких података. 
Проблеми корелације и регресије, Специјални рачунарски програми за примену статистике у политиколошким истраживањима,  Провера хипотеза. 
Научно закључивање на основу података. Израда извештаја о истраживању и резултатима истраживања. Практична настава:Вежбе, Други облици 
наставе, Студијски истраживачки рад


