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Услов:  

Циљ предмета Сврха курса је приказ основних приступа и метода које се користе у савременим 

емпиријским истраживањима различитих проблема повезаних са облашћу европских интеграција; 

упознавање са најзначајнијим теоријским приступима проучавању европских интеграција; упознавање са 

могућностима употребе познатих база података и међународно стандардизованих индекса у контексту 

ових истраживања; представљање и критичка анализа налаза компаративних студија политичке културе у 

оквиру земаља ЕУ 

Исход предмета Упознавање са најчешће примењиваним квантитативним и квалитативним методама у 

истраживањима европских интеграција; разумевање ограничења и домета досадашњих теоријских 

приступа проучавању европских интеграција у епохи кризе Европске уније; савладавање елементарних 

основа статистичке анализе емпиријских података у компаративним политичким истраживањима;  

приступ и коришћење познатих база података и стандардизованих индекса повезаних са овом облашћу 

истраживања 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у најзначајније теорије европских интеграција; Емпиријски приступ истраживању европских 

интеграција; Квантитативан приступ истраживању европских интеграција (компаративан метод); 

Квалитативан приступ истраживању европских интеграција(компаративан метод); Примена савремених 

статистичких метода и техника у истраживању европских интеграција; Европске интеграције- студија 

случаја као метод; Анализа садржаја и анализа дискурса као методе истраживања европских 

интеграција;„Desk research“ – коришћење познатих база података у истраживању европских интеграција 

(Conflict and Peace Data Bank, Worl Events Interaction Survey, Comparative Research on the Events of Nation 

Project..); Коришћење међународно стандардизованих INDEX-a и података интернационалних 

истраживања (World Bank Rule of Law Index, World Bank Control of Corruption Index, Human Development 

Index,Gender empowerement Index, Freedom House Index, Bartlesmen Fondation democracy Index); Приказ 

кључних компаративних студија политичке културе земаља ЕУ; Писање истраживачког извештаја 
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