
 
 
 
План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Методологија научног истраживања 

 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита 
Фонд 
часова 

НБ. 4.35 Обавезан VII 5 45+15 

 

Циљеви предмета 

Циљ предмета је стицање основних знања о методологији и 
разумевање елементарних принципа истраживачког процеса. 
Суштинска сврха изучавања методологије у оквиру овог 
студијског програма је да студенте снабде научним алаткама за 
квалитетан истраживачки рад у свим областима студирања, као и 
у оквиру послова којима ће се професионално бавити по 
завршетку студија. 

Исход изучавања 

Код студената се развија темељно разумевање теоријско-
методолошких принципа истраживања у области безбедности. 
Студенти ће бити у стању да осмисле једноставна емпиријска 
истраживања, развију способност адекватног избора извора 
података и техника за њихово прикупљање и анализу.  

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава 
Основни курс из методологије обухвата упознавање са појмом, 
предметом и природом ове дисциплине; усвајање основних 
методолошких знања о путевима, правилима, поступцима, 
изворима и средствима научног истраживања. 
 
Практична настава: 
На практичној настави студенти имају прилику да усвојена 
теоријска знања практично примењују креирајући нацрте 
истраживања у области својих интересовања. Такође, на 
часовима вежби ће се обнављати градиво са предавања, као и 
писати есеји. 

 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Упознавање са предметом, литературом, начином рада и 
дефинисање календара активнoсти 

3 

II Појам, функције и делокруг методологије 3 
III Фазе истраживачког процеса 3 
IV Пројектовање истраживања 3 
V Полагање првог колоквијума 3 
VI Типови истраживачких пројеката 3 
VII Структура и елементи пројекта истраживања 3 
VIII Теоријски и методолошки оквир истраживања 3 



IX Полагање другогог колоквијума 3 
X Посматрање 3 
XI Упитник и интервју 3 
XII Анализа садржаја 3 
XIII Основне статистичке методе 3 
XIV Писање извештаја о истраживању 3 
XV Полагање трећег колоквијума 3 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I Оквирно одређење проблема истраживања 1 

II 
Рад у библиотеци (проналажење и избор релевантних 
библиографских јединица; израда пописа референци; 
редослед читања литературе) 

1 

III Писање прегледне студије 1 

IV 
Рад на терену (разговори са експертима, увид у локалне 
изворе података; посматрање појава у природним условима; 
формирање мреже теренских сарадника) 

1 

V Израда идејне скице пројекта 1 

VI 

Пројектовање различитих типова истраживања 
(једнократних и вишекратних, експерименталних и 
неексперименталних; експлоративних, дескриптивних, 
експликативних и предиктивних; квалитативних и 
квантитативних) 

1 

VII Хипотетички оквир истраживања 1 
VIII Концептуализација и операционализација 1 
IX Комплементарност као истраживачки принцип  1 

X 
Методолошки проблеми у истраживањима појава 
безбедности 

1 

XI 
Примена различитих типова посматрања у истраживањима 
појава безбедности 

1 

XII 
Предности и недостаци примене интервјуа и анкета у 
истраживањима појава безбедности 

1 

XIII Секундарна анализа података 1 
XIV Испитивање ставова 1 
XV Типови узорковања у истраживањима појава безбедности 1 

 
 
 
 
Облици извођења наставе 

 
Предавања са дискусијом, вежбе, колоквијуми, 
презентације, радионице 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе: 40 поена (активност током 
наставе 10, колоквијуми 2 x 15)  
испит: писмени и/или усмени испит до 60 поена; 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Слађана Ђурић 
Е-mail: djuricsladja@gmail.com  
доц. др Милан Липовац 
Е-mail: lipovac@fb.bg.ac.rs 
Консултације: среда од 14 до 16ч  

 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 
 
ПРВИ ДЕО 
 

1. Делокруг и функције методологије 

2. Одређење методологије 

3. Методологија и логика 

4. Методологија и научна теорија 

5. Научни метод  

6. Саставни делови методологије 

7. Главне фазе истраживачког процеса 

8. Оквирно одређење проблема истраживања  

9. Припремна фаза  

10. Рад у библиотеци 

11. Израда пописа референци 

12. Писање прегледне студије на основу анализе литературе 

13. Рад на терену 



14. Израда идејне скице пројекта  

ДРУГИ ДЕО 
 
15. Задаци пројектовања и улога пројекта у истраживању  

16. Пројектовање експлоративних, дескриптивних, експликативних и 

предикативних истраживања 

17. Пројектовање једнократних и развојних истраживања 

18. Пројектовање теоријских и примењених истраживања 

19. „Идеални“ или „оптимални“ пројекат? 

20. „Реални“ или „изведбени“ пројекат? 

21. Структура пројекта истраживања 

22. Теоријски део пројекта  

23. Фурмулација проблема истраживања  

24. Формулација циљева истраживања 

25. Формулација хипотеза – задаци истраживања 

26. Класификовање и дефинисање променљивих 

27. Методолошки део пројекта 

28. Операционалне дефиниције променљивих  

29. Избор техника за прикупљање података 

30. Нацрт узорка истраживања 

31. План обраде података 

32. План реализације истраживања 

33. Материјални део пројекта 

34. Извођење истраживања 

35. Обрада и анализа података 

ТРЕЋИ ДЕО 
36. Предности, ограничености и тешкоће посматрања 

37. Основне карактеристике научног посматрања 

38. Врсте посматрања 

39. Поступак сређивања података добијених посматрањем 

40. Особине посматрача као препрека објективном посматрању 

41. Одређење и начин примене интервјуа  

42. Формулација и редослед питања у интервјуу 

43. Претходна провера питања у интервјуу 

44. Питања са понуђеним одговорима и питања са слободним одговорима 

45. Интеракција између испитивача и испитаника 

46. Утицај услова у којима се обавља разговор на квалитет интервјуа 

47. Особине испитивача (анкетара) које утичу на квалитет интервјуа 

48. Анкетарска грешка 

49. Типови интервјуа 



50. Основна разлика између итервјуа и анкете 

51. Ограничења и слабости упитника 

52. Предност упитника над разговором 

53. Састављање питања за анкету – општи критеријум 

54. Општа оцена вредности интервјуа и анкете  

55. Критерији за табелисање података добијених интервјуом или анкетом 

56. Анализа података добијених интервјуом или анкетом 

57. Дефиниција анализе садржаја 

58. Дефиниције и елементи комуникације 

59. Области примене анализе садржаја 

60. Извођење анализе садржаја – систем категорија 

61. Значај познавања статистичких појмова и метода 

62. Појам и теорије вероватноће 

63. Идеја узорка 

64. Природа и величина узорка 

65. Основни принципи узимања узорака и главне врсте узорака  

66. Средње вредности  

67. Најчешће грешке у употреби статистике 

68. Основни делови и врсте извештаја о истраживању  

 


