
 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Регионални мастер студија мира 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Методологиjа студиjа мира 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Васовић Д. Мирјана и доц. др Бешић Љ Милош 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Стицање суштинских знања у примени метода и техника научног истраживања у области друштвених наука 
 
Исход предмета  

v Оспособљеност студената да постављаjу истраживачко питање у складу са концептуалним оквиром 
v Оспособљеност студената да користе секундарне податке за властита истраживања 
v Оспособљеност студената да користе основне статистичке методе и технике у истраживањима 
v Оспособљеност студената да користе кљуичне квалитативне методе у истраживањима 

Садржај предмета 
Садржаj се састоjи из 12 сесиjа, свака сесиjа представља пакет предавања и вежби коjе сукцесивно прате предавања. 
Свако предавања траjе два часа, а исти jе случаj и са вежбама. Следи садржаj курса за свих 12 сесиjа: 
 
1. Извори података у истраживањима мира (коришћење међународних база података, коришћење секундарних 
података); 2. Кључни епистемолошки проблеми истраживања (обjективност, систематичност, проверљивост, 
прецизност, поузданост, проблеми каузалитета, функционалног обjашњења и разумевања); 3. Улога и значаj теориjа 
мира у  истраживањима (Проблеми концептуализациjе и креирања концептуалног оквира за истраживања, питања 
теориjске релевантности); 4. Постављање истраживачког питања (Дефинисање проблема истраживања, основни 
поjмови, експлицитно постваљање jасног истраживачког питања); 5. Постављање хипотеза (дефинисање 
истраживачких теориjских хипотеза); 6. Операционализациjа и постављање радних хипотеза (Превођење теориjских 
поjмова на jезик индикатора); 7. Квантитативан приступ у истраживањима (предности и недостаци, анализе 
случаjа); 8. Основи статистике -  типологиjа скала; мултивариjантна матрица; унивраиjантна статистика); 9. 
Квалитативна истраживања (предности и недостаци, основни проблеми и теориjско-епистемолошке основе); 10. 
Метод: Индивидуални и групни интервjу; 11. Метод: Анализа садржаjа (супстанциjална и структурална); 12. 
Методика писање научног рада 
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Број часова  активне наставе:  Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе:  

1 
Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 
Самостални рад студената: 
- домаћи рад за сваки час вежби (укупно 12 домаћих радова); за сваки домаћи рад предвиђено ангажовање 2 

сата, укупно за све домаће радове 24 сати 
- Израда завршног рада (25-30 страница); У овом раду студенти мораjу кумулативно да покажу да су 

оспособљени за примену статистичких метода и техника у области истраживања мира. Рад има форму научног 
рада, дакле, укључуjе се теориjска елаборациjа и постављање хипотеза, те провера хипотеза статистичким 
путем; за израду завршног рада потребно jе 34 сати. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  12 писмени испит 25 
практична настава 24 усмени испт 25 
колоквијум-и 14 ..........  
семинар-и    


