Студијски програм: Докторске академске студије – Студије наука безбедности
Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА ПОЈАВА БЕЗБЕДНОСТИ
Назив предмета на енглеском језику: Methodology of Security Concept Research
Наставник: др Слађана С. Ђурић, редовни професор
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6.0
Циљ предмета:
Упознавање са методолошко-епистемолошким принципима и практично-техничким процедурама истраживања у
области друштвених појава и, посебно, процеса и појава у области безбедности.
Исход предмета:
Повезивање теоријских домета научног знања са конкретним истраживачким приступима и аналитичким поступцима.
Садржај предмета:
Курс подразумева продубљени преглед основних епистемолошких принципа науке, као и њихово разумевање у
контексту друштвених истраживања. Биће изложени циљеви научног истраживања, елементи истраживачког пројекта,
главни методолошки приступи и методи емпиријског истраживања. Посебно ће се тематизовати главни истраживачки
приступи у области истраживања појава безбедности, разноврсни облици прикупљања и анализе података, етички
принципи истраживања у овој области, начин извештавања из истраживања безбедносних феномена. Пажња ће бити
усмерена на развијање компетенција за интердисциплинарна и компаративна проучавања, уз практичне обуке за
коришћење електронских база научних радова, као и отворених база података.
На часовима практичне наставе студенти ће се припремати за осмишљавање адекватног истраживачког дизајна, као и
примену аналитичких поступака са којима су се упознали на часовима теоријске наставе.
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Остала методолошка литература биће прилагођена посебним захтевима планиране теме докторске дисертације сваког
кандидата.
Број часова активне наставе:
Предавања: 60
Студијски истраживачки рад:
4/60
Методе извођења наставе:
Предавања, семинарска интерактивна настава, методолошке радионице, анализа прочитане литературе, израда нацрта
пројекта истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезве

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

15

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

20

Колоквијуми

3×10

Семинари
Укупно:

60

40
100

