
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Статистика у друштвеним истраживањима - закључивање 

Наставник/наставници: професор др Слободан П. Цвејић, доцент др Јелена Н. Пешић, асистент Ирена Г. 
Петровић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушан курс Статистика у друштвеним истраживањима- основе;  базично познавање рада у СПСС-у 

Циљ предмета 

Циљ курса је да се студенти упознају са изворима званичне статистике и начином прикупљања, представљања и 
публиковања званичних статистичких података, као и са могућностима њихове употребе за описивање и 
анализирање друштвених појава. 
Исход предмета  

Познавање различитих база података у којима су похрањени званични статистички подаци;  

Познавање метода прикупљања, представљања и публиковања званичних статистичких података; 

Познавање различитих индикатора и индекса који се користе у званичним статистикама, као и начина њиховог 
формирања; 

Примена стечених знања у оквиру самосталне анализе савремених друштвених проблема ослањањем на податке 
званичне статистике и на компаративне међународне микро податке.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру теоријске наставе студенти ће се упознати са изворима званичне статистике и међународним 
компаративним подацима који се прикупљају на микро.нивоу, са процедуром прикупљања, контроле, 
приказивања и публиковања података, као и са начином дефинисања индикатора и њиховом употребом за 
дескриптивну или компаративну анализу.  
Практична настава 
У  оквиру практичне наставе студенти ће вежбати претрагу извора званичне статистике, избор одговарајућих 
индикатора, анализу података у СПСС-у и представљање истраживачких налаза (Microsoft Excel  и Power Point).  
 
Литература  
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Методолошко упутство за организаторе, инструкторе и друге учеснике у попису, Београд: РЗС, доступно на 
http://media.popis2011.stat.rs/2011/obrasci/Metodolosko-uputstvo.pdf 
Анкета о радној снази 2017 – методолошко упутство. Београд: РЗС, доступно на 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања и практичне вежбе  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 

практична настава 40 усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

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 

 


