
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије политикологије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Анализа политичких процеса 
Наставници (презиме, средње слово, име): Радосављевић Б. Иван, Арежина Р. Вера, Лазовић-Јовић М. Емина 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Основи циљ предмета је оспособљавање студената да применом стечених знања  и стицањем нових, проширених и 
продубљених сазнања о методама, техникама и поступцима политиколошке анализе, идентификују, констатују и 
квалификују друштвене и политичке ситуације, политичке субјекте и њихове мотиве, интересе и циљеве, да 
идентификују политичке активности, методе и средства политичког деловања, као и ефекте политичких процеса, 
појава и активности. 
Исход предмета  
Савладавањем наставног програма и израдом семинарског истраживачко-аналитичког рада студенти треба да се 
оспособе за самостално истраживање политичких процеса, појава и односа, критичко тумачење, преиспитивање и 
вредновање научно-истраживачких резултата и њихову одговорну примену, употребу и коришћење у планирању, 
припреми и спровођењу политичких активности.   
Садржај предмета 
Теоријска настава  
1. Појам, предмет, циљеви, улога, функције и сврха истраживања политичких процеса, појава и активности 
(политиколошке анализе). 2. Карактеристике аналитичара, начин избора, основни послови и задаци аналитичара. 3. 
Појмови и класификација политичких процеса, појава и активности као предмета политиколошке анализе. 4. 
Методолошка и методско-методичка основа истраживања политичких процеса (аналитичко-синтетички метод као 
основа аналитичког рада; анализа докумената као основни метод прикупљања података о политичким процесима и 
појавама; остали методи прикупљања података неопходних за политиколошку анализу). 5. Извори сазнања о 
политичким процесима, појавама и односима (идентификација могућности и коришћење извора). 6. Начини 
констатовања и квалификовања друштвене и политичке ситуације. 7. Идентификовање друштвених и политичких 
субјеката, њихових карактеристика и улога. 8. Откривање мотива, интереса и циљева политичких субјеката, њихово 
схватање, артикулација и тумачење. 9. Идентификација политичких токова, спонтаних активности и организација 
акција, садржаја и форми, односа и веза на релацији друштво - политички субјекти. 10. Методе и средства политичког 
деловања. Однос метода, средстава, политичке ситуције, субјеката и циљева. 11. Ефекти политичких процеса, 
догађаја и активности. Активности реаговања на политичке ефекте. 12. Анализа (истраживање) политичких процеса 
посредством њихове емпиријске манифестације у областима: јавних иступања, политичких докумената, медија, 
правних и политичких аката. 13. Проблеми закључивања на основу података добијених аналитичким радом 
(тумачење значења; вредновање оценом и скалирањем; проблеми дијагностичких и прогностичких закључака, 
сугестија и предлога). 14. Методи избора, израде и припреме техника и средстава политичког деловања.                     
15. Проблеми порука, форме исказа и пласмана; проблеми адресата.  
Практична настава: Стиудијски истраживачки рад  
Литература (одабрани делови) 
- Милосављевић Славомир, „Истраживање политичких појава“, Институт за политичке студије Факултета 
политичких наука, Центар за омладину и пионире, Београд, 1980.  
- Милосављевић Славомир, „Политичка акција – Методолошки проблеми емпиријског истраживања политичке 
активности“, Институт за политичке студије Факултета политичких наука, Београд, 1977. 
- Милосављевић Славомир, Термиз Џевад, „Аналитика - Политичка аналитика“, први том, књига друга, Лукавац, 
Графит, 2008. 
- Милосављевић Славомир, Термиз Џевад, „Практикум из методологије политикологије“, Сарајево, 2000. 
- Милосављевић С, Радосављевић И, „Репетиторијум из методологије друштвених истраживања“, Институт за 
политичке студије, Београд, 1988. 
- Радосављевић Иван, „Прогностичка моћ хипотетичко-дедуктивне методе“, Међународна научна конференција 
„Улога прогностичких истраживања у развоју савременог друштва“, Међународно удружење методолога друштвених 
наука, Српска академија наука и уметности, Београд, 29. март 2013. 
- Арежина Вера, „Специфичности специјалних аналитика“, пета (V) глава у књизи: Милосављевић С, Термиз Џ, 
„Аналитика - Безбедносна аналитика“, први том, књига трећа, Лукавац, Графит, 2008. 
- Арежина Вера, „Примена интуитивног мерења у прогностичким истраживањима“, Међународна научна 
конференција „Улога прогностичких истраживања у развоју савременог друштва“, Међународно удружење 
методолога друштвених наука, Српска академија наука и уметности, Београд, 29. март 2013. 
- Милошевић Новак, Милојевић Саша, „Основи методологије безбедносних наука“, Полицијска академија, Београд, 
2001. 
- Михаиловић Добривоје, „Методологија научних истраживања“, ФОН, Београд, 1999. 
- Симеуновић Драган, „Увод у политичку теорију“, Институт за политичке студије, Београд, 2009. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 
 

Вежбе: 2 Други облици наставе: 
Консултације 

Студијски 
истраживачки рад: 2 



Методе извођења наставе 
Предавања, студијски истраживачки рад, консултације, испит 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања  10 усмени испит 40 
практична настава 10   
семинар/учешће у истраживању 40   

 


