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

Студијски програм : Основне академске студије социологије  

Назив предмета: Социолошки практикум 

Наставник/наставници: доц. др Драган Т. Станојевић, доц. др Жељка Т. Манић, доц. др Наташа M. 
Јовановић Ајзенхамер, асистент Ирена Г. Петровић, асистент Немања И. Костић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушани предмети Методологија социолошких истраживања 2, Статистика у друштвеним 
истраживањима - закључивање и Савремене социолошке теорије.  

Циљ предмета 

Циљ је упознавање студената са фазама развијања истраживања кроз практичну примену. Услед тога је 
акценат на вежбама као виду наставе. Студенти, уз менторство наставника, одабраног према подручју 
интересовања, практично примењују методолошка и стручна знања изграђујући истраживачки пројекат на 
изабрану тему. Израда истраживачког пројекта врши се у малим групама.  

Исход предмета  

Овладавање истраживачким процесом, односно дефинисањем истраживачког проблема и његовом 
аналитичком обрадом.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава се односи на фазе истраживачког процеса: план истраживања, дефинисање теме 
пројекта, појмовни оквир, контекстуални оквир, циљеве и хипотезе, димензије и индикаторе, методе 
истраживања, узорак, израду инструмента, спровођење истраживања и писање одговарајућег рада.  

Практична настава  

Практична настава подразумева дискусију о фазама израде истраживачког пројекта. Студенти сваке недеље 
обрађују једну фазу истраживања, достављају задатак ментору ради добијања коментара и сугестија, затим 
се на вежбама у малим групама дискутује о урађеним задацима и врши припрема за израду наредног 
задатка.   

Литература  

Обавезна литература 

Фајгељ, Станислав. 2010. Методе истраживања понашања, Београд: Центар за примењену психологију. 

Литература релевантна за конкретан пројектни задатак 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x3 Практична настава: 15x3 

Методе извођења наставе 

Предавања, израда пројектних задатака, дискусије, истраживачки пројекат 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

активност у току практичне 
наставе 

40 
усмени испит на основу 
истраживачког пројекта 

60 

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 



 


