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Методолгија друштвених наука 

Семестар: шести 

Статус предмета: обавезан 

Фонд часова: 3 часа наставе и 2 часа вјежби 

Број ECTS бодова: 6 ECTS 

Наставник: Проф. др Лазо Ристић 

Сарадница: Мр Оливера Грбић 

Услов за похађање: Уписана друга година студија 

Електронска пошта наставника: lazo.ristic@fpn.unibl.org 

Електронска пошта сарадника: olivera.grbic@fpn.unibl.org 

Консултације: уторак и четвртак: 13.00 - 14.00h, кабинет 419 
уторак: 11.00 - 12.45h и четвртак: 10.00 - 12.00h, кабинет 406 

 

Опис предмета 

Предмет у уводном дијелу обухвата разматрање епистемолошких принципа друштвених наука 
релевантних за истраживања, односа теоријских становишта према методу истраживања, 
етичких аспекта током истраживања и врста истраживања у друштвеним наукама. У другом 
дијелу разматрају се теоријски приступи процесу научног сазнања у социолошком 
истраживању. У трећем дијелу разматра се припремање и планирање научно-истраживачког 
рада. У четвртом дијелу проучавају се истраживачки инструменти. У завршном дијелу проучава 
се израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања. 

 

Очекивани исходи учења 

Очекује се да ће студенти кроз овај предмет упознати основе научних истраживања у 
друштвеним наукама. Биће у стању да дефинишу истраживачке проблеме, укажу на њихову 
теоријску и практичну релевантност, те да формирају концептуални оквир истраживања и 
хипотезе које истарживање има за циљ да провјери. Тиме ће се остварити претпоставке за 
усвајање знања о кључним методима и техникама истраживања. 

 

Садржај предмета 

1. Појам и предмет методологије 
2. Одређење научног метода 
3. Саставни дијелови методологије 
4. Однос методологије и сродних дисциплина 
5. Извори методолошких сазнања 
6. Епистемолошки основи друштвених наука 
7. Процес научног сазнања у социолошким истраживањима 
8. Израда истраживачког пројекта 
9. Планирање истраживања 
10. Реализација истраживања 
11. Начини прикупљања података 
12. Сређивање, обрада и анализа података 
13. Провјера хипотеза и закључивање на основу података 
14. Саопштавање резултата истраживања 
15. Израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања 

 



Начин извођења наставе 

- Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из 
наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из 
предиспитних обавеза.  
- Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних 
материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. 
- Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент  може укупно изостати 
највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од 
десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису 
присуствовали том часу. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра у вријеме редовних испитних рокова. 
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада 
на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним 
обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. 
Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни 
испит носи највише 50 бодова. 
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима 
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова 
из испита (максимално 50).  
За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене 
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на 
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској 
години. Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тад мора (поново) 
радити и писмене задатке/тестове.- 
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