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Шифра предмета

Статус предмета
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Наставник/ -ци
др Драгољуб Крнета, редовни професор
Сарадник/ - ци
мр Игор Вујовић, асистент
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оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
2
0
45
45
0
1,5
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
90h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
150h семестрално
Усвајањем садржаја овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1Стекне базична знања о примјени различитих методолошких нацрта у психологији;
Исходи учења
2. За провођење квантитативних истраживања;
3. За самостални научно-истраживачки рад;
4. Напише научни извјештај.
Условљеност
Методологија психолошких истраживања 1
Вербално-текстуалне (усмено излагање, објашњење, разговор, рад са текстом) и илустративноНаставне методе
демонстративне (илустрација, демонстрација), консултације и метод практичних радова
1. Упознавање студената са програмом, литературом и обавезама у току семестра
2. Врсте истраживачких нацрта: Квалитативна и квантитативна истраживања у психологији
3. Типови нацрта у психолошким истраживањима;дескриптивна; анкетна; корелациска;
компаративна
4. Нацрти са зависним и независним групама; Фреквенцијски; факторијални; биваријантни и
мултиваријатни једнофаткорски нацрти): Корелациони и вишефакториски нацрти;
5. Анкетна истраживања. Планирање и провођење. Пристрасност код анкетних истраживања
Садржај
6. Семинарски рад - Излагање реферата и дискусија
предмета по
7. I колоквијум
седмицама
8. Хипотезе у психологији - домаћи задатак;
9. Стратегије одабира узорака у психолошким истраживањима - домаћи задатак;
10 Обрада, анализа, интгерпретација и приказ резултата фреквенцијских нацрта.
11. Анализа података и њихова употреба у писању извјештаја;
12 Писање научног извјештаја; Структура научног извјештаја; Технички и садржајни стандарди;
13. Индуктивна и дедуктивна истраживања;- домаћи задатак;
14. Етички принципи и етичко понашање психолога у струци и у истраживањима
15. II колоквијум
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Увод у психологију - структура психологије као
од 9 до 158;
Радоњић, С.
науке, Завод за уџбенике и наставна средства,
1999
од 267 до 281
Београд
Методе истраживања понашања, Центар за
само одабрана
Фајгељ, С
2005
примењену психологију, Београд
поглавља
Истраживачке методе у психологији и другим
само одабрана
Милас, Г.
друштвеним знаностима, „Наклада Слап“,
2005
поглавља
Јасребарско
Крнета, Д.
Конструкција и примјена скала и испитивању
1998
само одабрана
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Аутор/ и
Тодоровић, Д

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Wеб страница
Датум овјере

ставова, Banjaluka company, Бања Лука
поглавља
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Методологија психолошких истраживања, Центар за
само одабрана
2008
примењену психологију, Beograd
поглавља
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
Редовно присуство настави
10
2 домаћа задатака се оцјењују са по 5 бодова
10
Сваки од колоквијума носи по 15 бодова
30
завршни испит (писмени и усмени)
50
Оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 51 бод

