
7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов
Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит

40

20

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Изучавање методологије научног истраживања омогућава студентима

стицање компетентности која им је неопходна за укључивања у реализацији различитих

пројеката који су од научног и друштвеног значаја

Предметне компетентности: Развијање код студената креативних способности за боље

сагледавање и разумевање важности методологије научног истраживања за развој како науке

тако и човечанства  у савременим условима.

Стицање потребног знања о основама методологије научног истраживања, како би се студенти

оспособили за самосталан истраживачки рад

Садржај предмета

1. Увод у методологију                                                                                  

2. Предмет методологије                                                                                 

3. Научни метод: појам , саставни делови и класификација                                

4. Пројектовање истраживања                                                                          

5. Израда нацрта научне замисли                                                                      

6. Формулација проблема и одређивање предмета истраживања                       

7. Циљеви истраживања                                                                                     

8. Организовање и реализација иостраживања                                                   

9. Методе прикупљања података                                                                   

10. Испитивање као начин прикупљања података                                              

11. Посматрање  као начин прикупљања података                                          

12. Експеримент као начин прикупљања података                                           

13. Инструменти истраживања                                                                                                                  

14. Сређивање и обрада података                                                                     

15. Оцена и анализа података                                                                           

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ , ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Литература

Др Славомир Милосављевић, др Иван радосављевић, Основи методологије политичких наука,  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Фајгељ Стане, Методе истраживања понашања, Центар за примењену психологију, 2006.

Др Славомир Милосављевић,  Истраживање политичких појава,  Факултет политичких наука,  

Богдан Шешић, Основи методологије друштвених наука, Београд, 1988

Бранковић Србобран, Методологија научних истраживања, Мегатренд универзитет, 2008.

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА

Проф. др Горан ПузићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


