
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС соц. пол. и соц. рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Методологија политиколошких истраживања са статистиком 
Наставници (презиме, средње слово, име): Радосављевић Б. Иван, Арежина Р. Вера и Лазовић-Јовић М. Емина 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
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, планирања, пројектовања и реализације политиколошких истраживања, са 
прегледом најчешће примењиваних и најпродорнијих метода прибављања података и упутствима за њихову 
конкретну примену у пракси. Посебна пажња посвећена је оперативној примени статистичке методе, њених техника, 
поступака и и процедура у процесу прикупљања, обраде и анализе података, провери хипотеза и извођењу закључака 
о политичким појавама и процесима. 
Исход предмета  
Студенти ће бити упознати са правилима и процедурама политиколошких истраживања и оспособљени за правилно 
коришћење најефикаснијих начина стицања сазнања о предметима свог стручног интересовања 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 кроз организовање посебних студијских група и истраживачких тимова. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и битна својства политиколошких истраживања. Специфичности и класификација политиколошких 
истраживања. Типски проблем и предмет политиколошких истраживања. Процес пројектовања научних 
истраживања. Концептуализација и реконцептуализација. Нацрт научне замисли: формулација проблема; предмет и 
циљеви истраживања; постављање хипотеза и утврђивање индикатора, утврђивања начина, поступака и средстава 
прибављања података, научна и друштвена оправданост истраживања. Планирање истраживања и врсте планова. 
Реализација истраживања: извори података, проналажење и коришћење различитих врста  извора, постојећих база 
података и индекса у политиколошким истраживањима. Вредновање извора података. Начини прибављања података: 
испитивање; посматрање; експеримент. Оперативне методе прибављања података: анализа (садржаја) докумената, 
текста и дискурса. Метода студије случаја. Биографска метода. Тест. Основне анализе друштвених мрежа  (social 
network analysis) у политиколошким истраживањима. Појам и врсте мерења и скала. Специфичности примене 
општенаучне статистичке методе у политиколошким истраживањима. Основни статистички појмови и поступци. 
Етапе примене. Статистичка маса и израда узорка. Статистичке серије. Средње вредности и мере дисперзије. 
Сређивање, обрада и провера података: контрола, класификација, шифрирање, разврставање, укрштање, табелирање 
и исказивање података. Вредновање: оцена и анализа података. Статистичка анализа (статичка, динамичка и 
корелациона). Униваријантна, биваријантна и мултиваријантна анализа. Регресиона и кластер анализа. Факторска 
анализа. Основе анализе више нивоа (multi-level analysis) у политиколошким истраживањима. Компаративна анализа. 
Специјални рачунарски програми за примену статистике у политиколошким истраживањима Провера хипотеза: 
циљеви, поступак, аргументација. Научно закључивање на основу података. Саопштавање резултата истраживања. 
Специфичности израде извештаја о истраживању и извештаја о резултатима политиколошких истраживања. 
Практична настава: вежбе, студијске групе, истраживачки тимови студената 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 
 

Вежбе: 2 Други облици наставе: 
Консултације 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе   Предавања, вежбе, консултације, испит 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања и вежби 10 усмени испит 60 
колоквијуми 30   

 


