Студијски програм:
Назив предмета: Методологија научно-истраживачког рада
Наставник: Др Снеажана Пантелић Вујанић, ред.проф.
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема услова
Циљ предмета

Да се студенти докторског студија оспособе за: избор проблема истраживања и научних метода, израду
пројекта научног истраживања, извођење истраживања, обраду података вишеврсним анализама, да
стекну вештину интерпретације научних резултата и писања научних радова.
Исход предмета
Знања и умења самосталног избора научног проблема и примене методологије научно-истраживачког рада у
пројектовању и извођењу истраживања и изради научног рада..
Садржај предмета

Наука. Појам науке и научног истраживања; Почеци развоја науке; Наука хуманизма и ренесансе;
Нововековна наука; Тенденција развоја савремене науке; Основна обележја науке; Диференцијација и
интеграција науке; Класификација наука; Језик науке; Основни појмови у науци; Научне категорије;
Појам; Суд; Дефиниција; Подела; Дистинкција; Дескрипција; Експланација; Научни проблем; Предмет
научног истраживања; Хипотеза; Предвиђање; Научно откриће; Доказ; Оповргавање или побијање;
Закључак; Научна теорија.
Научно истраживање и научна и стручна дела. Истраживање и комуницирање; Научно-истраживачки
процес; Фазе научно-истраживачког процеса; Утицај методологије на научно истраживање; Научна
дела; Монографија; Докторска дисертација; Научни чланак, Излагање на научним скуповима; Научни
пројекат; Уџбеник; Зборник радова; Часопис; Стручни чланак; Стручни приказ; Елаборат; Извештај;
Рецензија; Семинарски рад; Језик и стил научних радова
Методологија и методи. Појам и врсте методологија; Појам научног метода; Основна обележја научних
метода; Класификација научних метода; Основни методи; Индуктивни и дедуктивни метод; Анализа и
синтеза; Апстракција и конкретизација; Генерализација и специјализација; Дескрипција; Метод
компилације; Компаративни метод; Историјски метод; Аксиолошки метод; Анкетирање и интервју,
Метод правних наука; Догматски метод; Нормативни метод; Употреба метода других наука у праву;
Језик и право
Етика научног радника
Препоручена литература
Чукановиц-Каравидић-Вујанић Пантелић, Методологија научних истраживања, ВШПЕП, Београд, 2015.

М. Закић, И. Зиндовић, Методологија научно-истраживачког рада, Пословни биро, Београд, 2010.
С. Врачар, Преиспитивање правне методологије, Београд, Научна књига.
С. Благојевић, Методологија права, Београд, Службени лист,.
Остали часови:
Број часова активне наставе недељно: 15 x 6 = 90
Предавања: 2
Консултације: Дискусиона група/ case Студијски истраживачки рад
1
stady: 2
(семинар): 1
Методе извођења наставе: предавања; консултације; семинар/дискусина група/ case stady/ практична настава;
студијско-истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Вредновање предиспитних обавеза
Поена
Начин полагања завршног
Поена
макс. 50
испита
макс. 50
Присуство и активност на
5
Усмени или писмени испит
50
предавањима
Присуство и активност у дискусији на
5
семинару/дискусионој
групи/консултацијам
Провера знања
5-10
Семинарски рад; пројекат
10-20 (по раду)
Есеј; презентација; приказ; извештај;
1-10 (по раду)
анализа; преглед и сл.
ISPITNA PITANJA - TEME SEMINARSKIH RADOVA

1. Definisanje metodologije
2. Definisanje naučnog metoda
3. Naučno-istraživački rad

4. Savremeni metodološki pristupi istraživanja društvenih nauka
5. Funkcionalno-strukturalni pristup
6. Sistematski pristup
7. Opisna metoda (metoda razumijevanja)
8. Dijalektička metoda
9. Metode i tehnike prikupljanja podataka
10.Merenje
11.Posmatranje
12.Analiza sadržaja
13.Postupak istraživanja
14.Izbor problema istraživanja
15.Oređenje cilja istraživanja
16.Postavljanje i određenje generalne hipoteze
17.Određivanje nacrta istraživanja
18.Interpretacija podataka
19.Elaboracija naučnog sadržaja
20.Tehnika naučnog rada
21.Izrada magistarskog rada
22.Izrada doktorske disertacije
23.Metodologija pravnih nauka
24.Pojam prava i metode prava
25.Naziv i karakter metodologije prava
26.Predmet metodologije pravnih nauka
27.Razvoj metodologije pravnih nauka
28.Metode saznanja prava
29.Osnovne metode u pravnoj nauci
30.Filozofski metod
31.pravna antologija
32.pravna gnoseologija
33.Normativno-dogmatski metod
34.normativne tvorevine
35.metode tumačenja prava
36.Pravna tehnika
37.Metodi stvaranja prava

38.Metodi primjene prava
39.Struktura naučnog istražianja
40.Metodološki proces u pisanju naučnog rada
41.Posmatranje
42.Intervju
43.Anketa i anketo istraživanje
44.Metod posmatranja
45.Merenje
46.Literatrura – citiranost
47.Prikupljanje primarnih podataka
48.Istraživačke metode za studente društvenih nauka
49.Izbor i definisanje problema istraživanja
50.Projektovanje istraživanja
51.Metode naučnog istraživanja
52.Anketa - anketno istraživanje
53.Analiza sadržaja
54.Klasifikacija nauka
55.Onovni elementi nauke
56.Predmet nauke
57.Konstitutivni elementi metoda
58.Osnovni naučni metodološki principi
59.Metodološki pravci
60.Osnovne metode i tehnike istrživanja
61.Načini saznanja sveta prema Charles Peirce-u
62.Kvantitativna i kvalitativna metodologija
63.Komponente metode
64.Logičke metode
65.Predmet istraživanja
66.Opis problema i opis ciljeva istraživanja
67.Razrada (blize određenje) predmeta istraživanja
68.Vrste hipoteza
69.Istraživački nacrt
70.Validnost istraživačkog nacrta
71.Vrste podataka
72.Skale za merenje stavova, osećanja i verovanja
73.Projektovanje i sprovođenje dubinskih intervjua
74.Pitanja u upitniku – anketi
75.Izrada izveštaja
76.Metode merenja
77.Uporedni metod
78. Statistički metod

SEMINARSKI RAD
Alternativa 1. Odabrati jednu od punuĎenih nastavnh jedinica – ispitnih pitanja. Obraditi je i komentarisati je u
skladu sa principima i pravilima naučnog istraživanja i pripremiti izaganje u PP Prezentaciji (max. 10 min., min.
10 slajdova). OBAVEZAN APSTRAKT RADA I KLJUČNE REČI NA SRPSKOM I NA ENGLESKOM JEZIKU.
Alternativa 2. Pronaći tj. odabrati neki Rad ili delove Rada iz oblasti Metodologije naučno-istraživačkog rada.
Komentarisati ga u skladu sa principima i pravilima naučnog istraživanja i pripremiti izlaganje u PP Prezentaciji
(max. 10 min., min. 10 slajdova). OBAVEZAN APSTRAKT RADA I KLJUČNE REČI NA SRPSKOM I NA
ENGLESKOM JEZIKU.
ROK IZRADE I PREZENTACIJA RADA PO DOGOVORU NA KONSULTATVNOJ NASTAVI ILI EKONSULTACIJAMA.

