
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије

Назив предмета: Методологија социолошких истраживања 2

Наставник/наставници: проф. др Владимир М. Илић, доц. др Жељка Т. Манић

Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Услов за слушање курса Методологија социолошких истраживања 2 јесте прикупљених 6 ЕСПБ 
бодова на курсу Методологија социолошких истраживања 1.  
Циљ предмета  

Циљ курса је да се студенткиње и студенти оспособе да на основу знања стечених на курсу Meтoдологија 
социолошких истраживања 1 и на овом курсу на самосталан начин примене стечено методолошко знање у 
истраживању различитих друштвених појава.  

Исход предмета  

Оспособљеност студената да на самосталан начин примене стечено методолошко знање у истраживању 
различитих друштвених појава.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Oвo je напредни курс из Meтoдологије социолошких истраживања кojи обухвата разматрање проблема 
мерења, поступака узрочне анализе и досега најзначајнијих оријентација у савременој социолошкој 
методологији.  

Практична настава 

Настава у оквиру аудиторних вежби подразумева семинарска излагања и дискусије о темама које су 
покривене градивом. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарска излагања, дискусије 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 60

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

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

 


