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Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета МЕТОДОЛОГИЈА ПОЛИТИКОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Катедра  Катедра за новинарство- Филозофски факултет Пале  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПM5-3 обавезан     V 6 

Наставник/ -ци др Лазо Ристић, редовни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 

(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 

сатима семестрално) 

Коефицијент 

студентског 

оптерећења So1 

П АВ В П АВ ЛВ So 

3 2 0 63 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  

75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  

105h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  

180 h семестрално 

Исходи учења 

Слушаоци овог предмета биће оспособљени: 

1. са правилима и процедурама политиколошких истраживања; 

2. за правилно коришћење најефикаснијих начина стицања сазнања о предметима свог стручног 

интересовања; 

3. зa овладавање неопходним вештинама за обављање стручно-аналитичких послова; 

4. наставе даље усавршавање из области методологије; 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе  

Садржај 

предмета по 

седмицама 

1. Појам и битна својства политиколошких истраживања. Специфичности и класификација 

политиколошких истраживања. Типски проблем и предмет политиколошких истраживања. 

Процес пројектовања научних истраживања. Концептуализација и реконцептуализација.  

2. Нацрт научне замисли: формулација проблема; предмет и циљеви истраживања; постављање 

хипотеза и утврђивање индикатора, утврђивања начина, поступака и средстава прибављања 

података, научна и друштвена оправданост истраживања. Планирање истраживања и врсте 

планова. 

3. Реализација истраживања: извори података, проналажење и коришћење различитих врста 

извора, постојећих база података и индекса у политиколошким истраживањима. Вредновање 

извора података.  

4. Начини прибављања података: испитивање; посматрање; експеримент. Оперативне методе 

прибављања података: анализа (садржаја) докумената, текста и дискурса. Метода студије 

случаја. Биографска метода. Тест. Основне анализе друштвених мрежа (social network 

analysis) у политиколошким истраживањима. Појам и врсте мерења и скала.  

5. Специфичности примене општенаучне статистичке методе у политиколошким истраживањима. 

Основни статистички појмови и поступци. Етапе примене. Статистичка маса и израда узорка. 

                                                           
 



Статистичке серије. Средње вредности и мере дисперзије. 

6. Сређивање, обрада и провера података: контрола, класификација, шифрирање, 

разврставање, укрштање, табелирање и исказивање података.  

7. Први колоквијум 

8. Вредновање: оцена и анализа података. Статистичка анализа (статичка, динамичка и 

корелациона).  

9. Униваријантна, биваријантна и мултиваријантна анализа. Регресиона и кластер анализа.  

10. Факторска анализа. Основе анализе више нивоа (multi-level analysis) у политиколошким 

истраживањима.  

11. Компаративна анализа. 

12. Специјални рачунарски програми за примену статистике у политиколошким истраживањима  

13. Провера хипотеза: циљеви, поступак, аргументација. Научно закључивање на основу 

података.  

14. Саопштавање резултата истраживања. Специфичности израде извештаја о истраживању и 

извештаја о резултатима политиколошких истраживања. 

15. Други колоквијум 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Милосављевић С., 

Радосављевић И. 

Основи методологије политичких наука, 

пето издање, Службени гласник, Београд,  
2013 - 

Термиз, Џ. 
Статистичке технике и поступци у политиколошким 

истраживањима, Лукавац, Графит,  
2006 стр. 52-125. 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Арежина-Ђерић В. 

 

„Специфичности мерења у политичким наукама“, 

Српска политичка мисао бр. 3, год. 16. vol. 25, 

Институт за политичке студије, Београд,  

2009 стр. 135-155. 

Обавезе, облици 

провјере знања и 

оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама  10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум  40% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени)  50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


