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Циљ предмета 
Основни циљеви овог програма је да се студенти свестрано упознају са различитим аспектима истраживања у социјалној 
политици, како би се оспособили да осмишљавају, учествују, организују и изводе таква истраживања. Посребно се то 
односи на апликативна, развојна и акциона истраживања. На основу упознавања са предностима и недостацима 
појединих приступа и метода истраживања они ће бити оспособљени да их на одговарајући начин користе у пракси.   
 Исход предмета  
На основун знања о теоријским и методолошким основама, различитим приступима, методама и техникама истраживања 
у социјалној политици студенти ће се оспособити да критички користе резултате таквих истраживања и да и сами 
учествују, планирају и изводе делове или целовита истраживања. Студенти су упознати са приципима, циљевима и 
специфичностима истраживања у социјалној политици и њиховим везама са другим типовима истраживања у 
друштвеним наукама, како би могли да у свој пракси користе истраживања релевантна за дефинисање и унапређивањуе 
социјалне политике. Посебно се то односи на акциона и развојна истраживања, нарочито у локалним заједницама. 
Студенти ће бити оспособљени да даље продубљују своја методлошка знања и наставе студије на вишим ступњевима 
образовања.     
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам истраживања; однос истраживања у друштвеним и политичким наукама са истраживањима у социјалној 
политици; специфичности предмета, принципа и циљева истраживања у социјалној политици, Различити приступи у 
истраживањима социјалне политике: позитивистички, структуралистички, функционалистички, аксиолошки и 
дијалектичко-критички, Општи типови и врсте истраживања у социјалној политици: квантитативна и квалитативна; 
теоријска и апликативна - предности и слабости, повезаност, Процеси истраживања у социјалној политици: избор 
предмета и дефинисање циљева; израда нацрта и пројекта и организација, Процеси истраживања у социјалној политици: 
остваривање истраживања, обрада података, анализа и извештавање, Квантитативна истраживања у социјалној политици 
циљеви и методе: узорак, стопе, индекси, трендови, корелације, средишње вредности, статистичке анализе, 
Квалитативна истраживања у социјалној политици: циљеви и методе акционих и развојних истраживања, Упоредна 
истраживања у социјалној политици и социјалном раду.Методе и технике истраживања у социјалној политици: интервју, 
упитник, посматрање, Методе и технике истраживања у социјалној политици: анализа садржаја, анализа секундарних 
података, етнографска метода, Методе и технике истраживања у социјалној политици: биографска и аутобиографска 
метода, историја и анализа случаја, Коришћење компјутера у истраживањима социјалне политике, Етички принципи 
истраживања у социјалној политици. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања 
2 

Вежбе 
2 
 

Други облици наставе Студијско истраживачки рад 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит 100 поена 
Активности у току предавања 10 pismeni ispit  
Практична настава  Усмени испит 40 
Колоквијуми 40 ..........  
семинари 10   



 


