
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: ТЕХНИКЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 
Наставник или наставници: др Драган Нонић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 (пет) 
Услов: Нема 
Циљ предмета: Стицање детаљних теоријских и практичних знања везаних за технике научно-
истраживачког рада, као и овладавање различитим поступцима за приступање научно-истраживачком 
раду, кроз упознавање са техникама конципирања истраживања, прикупљања, обраде и презентовања 
податка, као и писања научних публикација. 
Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталан научно-истраживачки рад, кроз избор теме 
истраживања, планирање истраживања, избор и примену адекватних техника и правилно тумачење 
резултата. Студенти ће бити оспособљени да примене стечена знања у истраживачким и развојним 
пројектима. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa: Теоријске поставке истраживања; Дефинисање концептуалног оквира 
истраживања; Технике истраживања у друштвено-хуманистичким наукама (испитивање, технике 
стратешког менаџмента и научно посматрање); Територијално одређење истраживања; Динамички 
план истраживања (Гантов дијаграм); Методе избора узорка; Методе статистичке обраде података; 
Методе квалитативне обраде података; Научно-истраживачки пројекти (припрема предлога, израда 
пројектне документације, управљање и реализација пројеката). 
Практична настава: Практична примена истраживачких техника: технике испитивања (интервју и 
анкета), технике стратешког менаџмента (A’WOT/SWOT, „benchmarking“, анализа заинтересованих 
страна, PEST(Е)L), научно посматрање; Case study истраживање; Анализа друштвених мрежа („social 
network analysis“); Коришћење софтвера за обраду података: SPSS, MAXQDA; Практична примена 
метода статистичке (дескриптивна статистика, анализа фреквенција, χ2 тест независности и значајности 
пропорција, кластер анализа, факторска анализа, ANOVA, MANOVA, t-тест независних узорака, Ман-
Витнијев тест, Крускал-Валисов тест, корелациона и регресиона анализа, временске серије и панел 
анализа) и квалитативне обраде података (анализа садржаја, „advocate-opponent“ матрице и др.). 
Препоручена литература: 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:   6 Практична настава:    
Методе извођења наставе: Настава се изводи путем предавања и консултација. У току наставе 
кандидати самостално израђују семинарски рад, којим се обједињујe претежни део знања стечених 
током наставе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  

активности у току предавања 10 поена, семинари 40 поена, усмени испит 50 поена 
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