
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије етнологије и антропологије 

Назив предмета: Увод у методологију друштвено-хуманистичких наука  

Наставник/наставници: Проф др. Милош Миленковић, редовни професор 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Одслушана Општа методологија науке/Филозофија науке или сличан предмет филозофско-општеметодолошког карактера 

Циљ предмета 

У контексту академских студија, овај општеобразовни предмет студенте уводи у основне разлике између методологије природних, техничких и 
биомедицинских наука с једне, и друштвених наука и хуманистике, с друге стране. У контексту студијског програма, предмет представља мост између Опште 

методологије науке/Филозофије науке и Опште методологије етнологије и антропологије. У контексту компетенција професора, предмет инкорпорира 

резултате историјских, теоријских и методолоких истраживања у наставни процес. У контексту будућег студирања кандидата, циљ предмета је да студента 
оспособи за разноврсне исходе описане доле у овом програму предмета. У контексту друштвеног и професионалног живота, циљ предмета је да студентима 

релативизује предрасуде о науци, а о друштвено-хуманистичким наукама посебно, стечене кроз претходно школовање и изложеност медијима. Посебна пажња 

придаје се значају методологије за студирање, као и организационим и етичким аспектима истраживања. Имајући у виду да је реч о предмету на раној години 
студија, сва литература је на српском језику. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је оспособљен да: мисли о разлици између науке и не-науке; препозна основне разлике између методологије природних и 
друштвених наука; разуме специфичности хуманистике; усмери своје даље учење на релевантан и целисходан начин; рефлескивно сагледа личну листу 

предрасуда о науци и знању; основну литературу, обрађену у оквиру овог предмета, користи као водич за даља читања; препозна основне етичке/политичке 

проблеме истраживања и упозна се с начинима њиховог решавања; следи план истраживања, с нагласком на актере, ресурсе и рокове; скицира теоријско-
методолошки оквир студентског истраживања и изведе студентско истраживање обима семинарског рада; разуме значај специфичних појединачних 

интерпретативних перспектива у другим предметима из студијског програма и потруди се да их усвоји.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 
1. Преглед курса и литературе, договор о настави и испиту. Анонимно тестирање о методолошким предзнањима. Основни појмови, приступи и проблеми 

опште методологије наука. 

2. Тумачење резултата анонимног тестирања. Основни појмови, приступи и проблеми методологије друштвено-хуманистичких наука. 
3. Основна својства, аспекти и елементи антрополошких истраживања 

4. Важнији проблеми методологије (антрополошких) истраживања. „Лична једначина“ истраживача 

5. Квантитативна/квалитативна истраживања. Предности и замке радикалног квалитативизма антропологије. 
6. После терена – шта са свим тим подацима после истраживања у ужем смислу? Типови објашњења у антропологији 

7. Однос историје, теорије и методологије у антропологији 

8. Упоредни преглед главних парадигми у антропологији из методолошке перспективе. 
9. Етика научноистразивацког рада. Етичке специфичности друштвено-хуманистичких истраживања. Етичке специфичности антрополошких 

истраживања. Како се идентификују, промишљају и решавају етички проблеми истраживања. 

Практична настава 
10. Политика знања у ДХН. Како оделити политику и науку у социокултурним истраживањима – анализа примера. Антрополошки циљеви, етнолошка 

средства. Проблеми ангажмана и критике. 

11. Организација, финансирање, вредновање и промоција научног рада. Учешће у научним тимовима/пројектима. Професионална примена науке у 
ванакадемским институцијама 

12. Како дипломирати у року. Типични аспекти, елементи и проблеми академског писања 

13. Како се пишу предлог истраживања, план истраживања, апстракт научног излагања и друге типичне форме научне комуникације 
14. Студентска излагања резултата практичног рада  

15. Студентска излагања резултата практичног рада 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 + 2 Практична настава:  

Методе извођења наставе – предавања, вежбе, практична настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит 40 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

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 
 


