
 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Додипломске академске студије 

Студијски  
програм: 

ГЕОГРАФИЈА 
Општи и наставни смјер 

 

 
Назив предмета МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ РАДА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПГОН13МНР Обавезни V 2+0 4 
Наставник Проф. др Мирко Грчић 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Нема услова за пријављивање, праћење и полагање испита.  
Циљеви изучавања предмета: 

Циљеви изучавања предмета: Студенти треба кроз овај предмет да савладају како учење о формама и начинима 

научне спознаје, тако и својеврсну базу, језгро науке, свеукупност најважнијих елемената научне теорије.  

Исходи учења (стечена зања): 

1. Студенти ће усвојити теоријско-методолошке основе истраживања разноврсних научних проблемских ситуација 

у тријади „прошлост-садашњост-будућност“; 2. Студенти ће се упознати са методама прикупљања, 

систематизације, класификације и генерализације научне грађе и информација;  3. Студенти ће се упознати с новим 

методама научних истраживања, имајући у виду опште, посебне и специјалистичке научне методе; 4. Студенти ће 

овладати основним постулатима, принципима и методама научно-истраживачког рада; 5. Студенти ће се упознати 

са принципима и методама писања и презентације научно-истраживачког рада.   

Садржај предмета: 
1. ПОЈАМ НАУКЕ. Предмет, методе и циљеви научног истраживања. 
2. НАУЧНИ МЕТОД – Предмет и задаци методологије науке. Појам и развој научног метода у историји науке и 

савременом научном знању. 
3. ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ. Врсте метода -  општи и посебни, теоријски и емпиријски (и експериментални), 

индуктивни и дедуктивни, квалитативни и квантитативни, анализе и синтезе, теренски и кабинетски. 
4. ЧИНИОЦИ НАУКЕ И НАУЧНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – општи подаци, релевантност података, научне чињенице, 

научни закон, научна теорија 
5. ПРИНЦИПИ НАУЧНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ – објективност, поузданост, прецизност, општост, систематичност 

научног сазнања. 
6. ЛОГИЧКИ ЧИНИОЦИ НАУЧНОГ РАДА – појмови, судови, закључци, научно објашњење, доказ. 
7. ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА – знања и умења потребна за савремени истраживачки рад, 

интелектуалне особине истраживача, опште карактеристике и оријентација истраживача. 
8. НАУЧНА ХИПОТЕЗА И ВАРИЈАБЛЕ. Утврђивање научних чињеница. Постављање научних хипотеза. 

Теоријско процјењивање научних хипотеза. Провјеравање, потврђивање и оповргавање научних хипотеза. 

Научна теорија. 
9. ЕМПИРИЈСКА ОСНОВА НАУЧНОГ САЗНАЊА – проблем емпиријске основе научног сазнања. Меоде 

досезања до емпиријске основе научног сазнања (опсервација, мјерење, експеримент) 
10. ИСТИНА И ВЈЕРОВАТНОЋА – теорија научне истине. Истина и вјероватноћа. Теорија вјероватноће. 
11. НАУЧНИ ЗАКОН, НАУЧНО ОБЈАШЊЕЊЕ И ПРЕДВИЂАЊЕ. Појам научног закона. Научни закон као 

исказ о константној сукцесији природних појава (проблем узрочности). Природа научних објашњења 

(дедуктивно, вјероватносно, функционално, рационално, генетичко). Научна објашњења и предвиђања. 

Објашњење и разумијевање у друштвеним наукама. 
12. РАСТ НАУЧНОГ САЗНАЊА. Континуитет и дисконтинуитет у историјском развоју научног сазнања. 

Проблем научних револуција. 
13. ПРОЈЕКАТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА – постављање проблема, критеријуми за избор методолошког 

приступа, врсте пројеката  (идејни, студијски, плански, стратешки) 
14. ИЗВЈЕШТАЈ О ЗАВРШЕНОМ ИСТРАЖИВАЊУ. Начин писања извјештаја. Начин коришћења и цитирања 

литературе. 
15. ЕВАЛУАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА. Припрема презентације. Начин презентације. 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања, вјежбе, семинарски радови на задату тему 
Литература: 
Мандић П., Методологија научног рада, Академија наука и умјетности РС, Бања Лука, 2004;  
Марковић М., Филозофски основи науке, САНУ, Београд, 1994. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Тест, колоквијум, семинарски рад, усмени испит 



Похађање наставе 10 Домаћи задатак Завршни испит 60 
Активност на настави 10 Колоквиј 20  
Посебна назнака за предмет: 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Мирко Грчић 
 


