
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије психологије 

Назив предмета: Методологија психолошких истраживања 

Наставник: Дејан Тодоровић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема услова 

Циљ предмета 

 

Оспособљавање студената за разумевање основних појмова, поступака и проблема који се јављају 

приликом припреме, извођења и обраде квантитативно оријентисаних емпиријских истраживања у 

психологији. Стварање појмовне основе за усвајање сродних садржаја током студија психологије. 

 

Исход предмета  

 

Након одслушаног курса студенти ће поседовати основна знања из методологији психолошких 

истраживања. Имаће базу за разумевање и критички увид у начине утврђивања чињеница у психологији, 

као и шире у науци. Биће оспособљени да уз подршку ментора врше самостална истраживања одређених 

проблема који се изучавају у психологији. 

 

Садржај предмета 

Ток излагања градива приближно следи хронолошке фазе емпиријских психолошких истраживања, а то су 

припрема истраживања, конструкција нацрта истраживања, прикупљање података, обрада и 

интерпретација резултата, и састављање извештаја о истраживању. На почетку се разматрају проблеми 

припреме истраживања, где се уводи већи број основних методолошких појмова, као што су врсте 

истраживања, објекти истраживања, начини избора узорака, класификација варијабли и њихових релација, 

врсте података, проблеми мерења, контрола истраживања, етички аспекти истраживања, итд. Затим се 

обрађују три основне групе нацрта истраживања који се користе у психологији, а то су фреквенцијски, 

факторијални и корелационо-регресиони нацрти. У оквиру сваке од три групе нацрти се поступно 

приказују од простијих ка сложенијим типовима. Након тога се представљају основни облици обраде, 

анализе и интерпретације резултата, посебно за све три групе нацрта. Излаже се материјал о организацији 

података, дескриптивним статистичким мерама, начинима приказа резултата, структури резултата и 

статистичкој значајности. На крају се разматрају типови извештаја о истраживањима и њихова структура. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања уз компјутерске презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Колоквијум 50 писмени испит 50 

 


