
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Етнологија и антропологија 

Назив предмета: Општа методологија наука 

Наставник/наставници: проф. др Слободан Перовић, доц. др Ева Камерер 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема посебних услова 

Циљ предмета  

На курсу ће се студенти упознати са основним идејама о томе шта су то научне теорије, експерименти и 

објашњења уопште. Дискутоваће се методолошке разлике, сличности и специфичности проучавања 

природних и друштвених феномена кроз релевантне примере у природним, друштвеним и хуманситичким 

наука. Проучавају се класични и новији текстови у филозофији науке који рефлектују на различите 

методолошке аспекте научних истраживања. 

Исход предмета  

 

Студенти ће се упознати са основним принципима и карактеристикама науке, овладати релевантним 

појмовним апаратом као и различитим формама аргументације.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

 

1. Научни метод и његова историја 

2. Шта су научне теорије?  

3. Шта су научни експерименти? 

4. Шта су научна објашњења и предвиђања? 

5. Методе друштвених наука: 

6. Друштво и наука 

 

Практична настава  

 

На вежбама ће се студенти кроз одабране текстове прелазити теме из градива.  

 

Литература  

 

А. Коаре: Смисао и значај њутновске синтезе  

Ф. Франк: Ланац који повезује науку са филозофијом  

Т. Кун: Накнадна размишљања о парадигмама 

Ф. Бекон: Новум Органум (избор) 

П. Дијем: Физикална теорија и експеримент 

Т. Нејгел: Метод друштвених наука (избор) 

С.Ц. Нортроп: Да ли економија може да предвидја економске феномене?  

С. Манић: Контроверзе у економским наукама  

Р. Луонтин, С. Роуз и Л. Камин: Биологизовање друштва: социобиологија Е.О. Вилсона  

П. Фајерабенд: Како заштити друштво од науке 



 

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава: 

2+2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


