
Назив предмета: Начин израде методолошког оквира истраживања
Наставник или наставници: Арежина Р. Вера  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте докторских студија упозна с проблематиком специфичности истраживања у 
различитим научним дисциплинама политичких наука као и да их оспособи за реализацију 
истраживачких пројеката, писање докторске дисертације и других научних радова.   
 
Исход предмета  
Студенти ће се кроз теоријску наставу и практични рад упознати са постављањем научноистраживачког 
пројекта и извођењем истраживања. Студенти би анализирали успешне примере научноистраживачких 
пројеката докторских дисертација, а очекује се да студенти могу самостално да израде истраживачки 
пројект, изаберу одговарајуће научне методе и протумаче резултате истраживања. Садржај и облици 
реализације програма примерени су потребама оспособљавања доктораната за израду методолошког 
оквира истраживања докторског рада. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Специфичности истраживања у политичким наукама; Пројект научног истраживања: избор теме и 
формулација проблема истраживања; Теоријско и оперативно одређење предмета истраживања: 
идентификовање главних концепата, теоријских поставки и проблема; Утврђивање научних и друштвених 
циљева истраживања (научна дескприпција, објашњење, предвиђање, и др.); Постављање хипотеза: 
генералне, посебних и појединачних, са избором индикатора; Избор истраживачких метода; Постављање 
прелиминарне структуре (садржаја) пројекта и избор прелиминарне истраживачке грађе; Анализа 
примера успешног научноистраживачког пројекта; Коришћење библиотечких и архивских извора, 
интернета, база података; Научно закључивање на основу података прикупљених научним истраживањем; 
Проблеми прогностичких истраживања; Проблеми презентације научног сазнања;   
Писање научног рада: појам и врсте научних радова; организација и структура излагања; Писање научног 
рада: коришћење научне апаратуре (резиме, апстракт, кључне речи, напомене, цитати, списак литературе, 
попис скраћеница, прилога, и сл.; Писање научног рада: професионална и научна етика, коришћење и 
цитирање извора, поштовање ауторских права.  
  
Практична настава: Други облици наставе, Студијски истраживачки рад  
У току наставе свака тема ће бити демонстрирана примерима из праксе, уз активно учешће студената. 
Студенти су обавезни да израде самосталан нацрт пројекта истраживања из области политичких наука и 
научних дисциплина који би представљао методолошки оквир његове докторске дисертације. 
Препоручена литература  
Милосављевић Славомир, Термиз Џевад, „Аналитика – Безбедносна аналитика“, први том, књига трећа, 
Лукавац, Графит, 2008; Милосављевић Славомир, Термиз Џевад, „Практикум“, Сарајево, 1999; Roberts 
Carol M, ”Тhe Dissertation Journey – A Practical and Comprehensive Guide to Planning, Writing, and Defending 
Your Dissertation“,  Corwin, 2010; Burnham P, ”Surviving the Research Process in Politics“, 1997; Клеут 
Mарија, „Научно дело од истраживања до штампе“, Академска књига, Београд, 2010.; Термиз Џевад, 
Арежина Вера, Проблеми истраживања и научног проучавања комуникологије, Факултет политичких 
наука, Сарајево, 2015. 
Број часова  активне наставе Предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 3 
Методе извођења наставе: предавања, консултације, групне расправе и семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинарски рад (20%), групне расправе (20%), усмени испит (60%) 

 


