
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 

Назив предмета: Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања 

Наставник/наставници: проф. др Драган Попадић, проф. др Небојша Петровић, проф. др Ирис Жежељ, 

проф. др Зоран Павловић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Они који су одређени статутом Филозофског факултета. 

Циљ предмета 

Упознавање са целокупним процесом извођења емпиријских истраживања у социјалној психологији, 

почевши од постављања проблема до писања извештаја; кроз предавања, групне активности и 

демонстрације, обуче да сами организују и изводе таква истраживања. 

Исход предмета  

Развијање компетенција у следећим областима: писање нацрта пројекта, самостално дизајнирање 

истраживања, познавање и примена разноврсних техника прикупљања података, писање истраживачких 

извештаја. Развој способности критичке евалуације методолошких и етичких аспеката научних 

истраживања. 

 

Садржај предмета 

Студенти ће се упознати са бројним експерименталним и неексперименталним методама истраживања, као 

и са разноврсним техникама за прикупљање података, и то и у квантитивним и у квалитативним 

истраживањима. Кроз индивидуални и групни рад вежбаће се у извођењу оваквих истраживања. Тежиште 

ће бити на оним методама и техникама које су специфичне за социјалнопсихолошка истраживања: 

експерименту, анкетирању и изради упитника, мерењу ставова, посматрању, анализи садржаја, испитивању 

групних односа и групне динамике. Студенти ће имати прилике да стекну искуство у примени нових 

истраживачких поступака какви су истраживања путем интернета, анализа социјалних мрежа, узорковање 

искустава и имплицитно мерење ставова. Уз методолошки аспект истраживања, курс ће се бавити и 

комуникационим аспектима истраживачког процеса и етичким питањима. Садржај курса чини природну 

целину са садржајем обавезних курсева Социјална перцепција и интеракција и Социјализација као и 

изборним курсом Примењена  социјална психологија. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, супервизирани рад у малим групама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

супервизирани истраживачки 

пројекти 
35 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

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 

 


