
Студијски програм/студијски програми: ОА Међународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Методологија са статистиком 
Наставник (презиме, средње слово, име): Бешић Љ. Милош 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Упознавање студената са теоријским претпоставкама, методома и техникама научног истраживања у области 
међународних односа 
Исход предмета  
Након успешно завшеног курса, студенти ће бити у стању: 
• Да разумеју кључне епистемолошке проблеме са којима се сусрећу савремене друштвене науке 
• Да науче основне принципе на којима почивају друштвена истраживања 
• Да буду оспособљени за разумевања и интерпретацију комплексних истраживачких концепата 
• Да критички и активно преиспитују истраживачке концепте 
• Да знају да пројектују и концептуализују процес истраживања 
• Да активно и оперативно конструишу и реализују инструменте истраживања 
• Да активно оперишу у специјализованом софтверу за статистичку обраду података 
• Да анализирају и интерпретирају истраживачке налазе 
• Да буду способни да напишу Извештаје на основу резултата истраживања 
Садржај предмета 
1. Кључна епистемолошка питања у друштвеним наукама са посебним освртом на проучавање међународних односа. 
Упознавање са основним епистемолошким приступимаи теоријама; 2. Постављање истраживачког проблема/питања 
и испитивање његове релевантности са теоријског, епистемолошког, практичног становишта, те испитивање 
емпиријске валидности постављеног питања, као и утврђивање његове хеуристичке вредности; 3. Квалитативан и 
квантитативан приступ у друштвеним наукама; 4. Креирање концептуалног оквира, операционализација и 
формулисање хипотеза у експликативним истраживањима; 5. 'Desk research'  - Коришћење база података (Conflict and 
Peace Data Bank); WEIS (World Events Interaction Survey); CREON (Comparative Research on the Events of Nations 
Project); DON (Dimensionality of Nations project); 6. Коришћење међународно стандардизованих индекса и база 
података: WBRoL (World Bank Rulle of Law Index), WBCoC (World Bank Control of Corruption Index), HDI (Human 
Development Index), CPI (Corruption Perception Index), GEI i GDI (Gender Empowerment Index i Gender Development 
Index), FHI (Freedom House Index), BFDI (Bartlesmen Fondation Demcracy Index) - базе кључних међународних 
истраживања:WWS (World Value Study), EVS (European Value Study), ESS (European Social Survey), ISSP (International 
Social Science Project), Balkan Monitor, Eurobarometar; 7. Скалирање и основне статистичке методе и технике; 
дескриптивна статистика, мере централне тенденције и мере варијабилности, коришћење табела фреквенције и 
графичког приказа података; 8. Биваријантне статистичке методе и технике: табеле контигенције,  Ф –тест (ANOVA), 
Т-тест, биваријанта корелација, мере ординалне повезаности (ета и Крамеров В); 9. Анализа коваријансе (ANCOVA), 
General Linear Modeling, линеарна регресиона анализа и логистичка регресиона анализа; 10. Компаративна и 
историјска метода; 11. Анализа садржаја и анализа дискурса; 12. Анализа случаја: основни принципи одабира 
случаја, питања репрезентативности случаја, прикупљање и анализа података за анализу случаја; 13. Интервју као 
метод у истраживању међународних односа; 14. Писање истраживачког извештаја 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
анализа постојећих истраживања и интерпретација истраживачких налаза; активан рад на рачунару у 
специјализованом софтверу за статистичку анализу података; Индивидуалан истраживачки рад 
Литература  
Реадер: Милош Бешић, Методологија са статистиком;  
Марш и Стокер: Методе друштвених знаности; Приручник: 
 Милош Бешић, Статистика у друштвеним наукама 
 
Број часова активне наставе: 60 Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски  

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, групне дискусије, рад на рачунарима у групном окружењу 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   

 
 


