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Циљ предмета: 

Добијање целовитог увида у све фазе научног истраживања и оспособљавање за самостално планирање и 
спровођење научноистраживачких пројеката. Суштинска сврха изучавања методологије у оквиру овог 
студијског програма јесте да студенте снабде научним алаткама за квалитетно конципирање сопственог 
истраживачког пројекта. У оквиру програма студентима ће бити понуђени целовити прегледи метода које 
се примењују у друштвеним наукама, и то почев од општих теоријских метода, преко посебних метода 
друштвених наука, до метода искуствених истраживања које се могу применити у областима безбедности. 
Уз теоријска знања о сваком изложеном методу биће вежбани примери њихове практичне примене, како 
би студенти што боље разумели њихову суштину и били у прилици да их и сами практично примене. 

Исход предмета  

Способност осмишљавања и дизајнирања нацрта сопственог истраживање у области безбедности, одбране 
и заштите, као и способности избора адекватних метода, налажења извора података, њихове обраде и 
интерпретације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Концепт теоријске наставе претпоставља упознавање са појмом, карактеристикама и 
дометима појединих метода научно-истраживачког рада. Кључне теме се тичу концептуализације и 
операционализације истраживања, валоризације и евалуације других емпиријских истраживања: главне 
фазе истраживачког процеса (одређење проблема, пројектовање истраживања, извођење истраживања, 
обрада и анализа података) и истраживачке методе (посматрање, упитник и интервју, анализа 
садржаја, секундарна анализа података). 
Практична настaва: На часовима практичне наставе студенти вежбају примену усвојених теоријских 
знања кроз креирање сопственог нацрта истраживања, избор адекватних метода и њихову примену. 
Посебан садржај практичне наставе односи се на радионице на којима ће студенти проћи обуку претраге 
електронских база академских радова, као и претраге и начина коришћења електронских база података.  
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Број часова  активне наставе: 5/75 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, презентације, радионице, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 (3x 10) ..........  

семинар-и    

 


