Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Економија

Врста и ниво студија: Дипломске (мастер) студије
Назив предмета: Методологија економских наука
Наставник (Презиме, средње слово, име): Китановић В. Драгослав,
Петровић Н. Драган
Статус предмета: обавезни на модулу Општа економија
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са појмом научне истине и циљевима научног истраживања; спознавање природе
економског објашњавања, тумачења и размишљања; изналажење одговора на питање како
проникнути у природу актуелних друштвено-економских појава и процеса; упознавање са
основним методолошким оруђима владајућих парадигми у економској науци, као и
методолошким новинама у оквиру хетеродоксних еконoмских теорија.

Исход предмета
Оспособљавање студената да коришћењем садржајних методолошких расправа и дебата
идентификују и расветле актуелне економске контроверзе савременог друштва, овладавање
основним методолошким оруђима у циљу успешнијег спознавања актуелних економских појава
и процеса, оспособљавање студената за зналачко исчитавање релевантне економске литературе
и укључивање у научно-истраживачки рад.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријско-филозофске основе научног метода, oпшти метод научног истраживања и
могућности његовог прилагођавања природи економских феномена, појава и процеса, oсновна
обележја метода економске анализе, oсновни методолошки правци у економији, дистинкција
између позитивне и нормативне економије, методолошки индивидуализам и методолошки
холизам, концепција рационалности и њене критике, криза модерне економије и нови
фалсификационизам.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа примене теорија у пракси, анализа могућности примене савремених методолошких
оруђа у расветљавању актуелних појава и процеса, емпиријска истраживања о утицају
вредносних опредељења и ставова приликом доношења економских одлука.

Литература
Обавезна: Blaug, M., Тhe Меthodology of Economics, Cambridge (USA), 1994 (превод на
српски у припреми)
Допунска: Часопис: Journal of Economic Methodology, University of Amsterdam, ISSN 1350 –
ISSN; Печуљић, М., Методологија друштвених наука, Друго измењено и допуњено издање,
Савремена администрација, Београд, 1982; Вебер, М., Методологија друштвених наука,
Глобус, Загреб, 1 1985, 2 1989.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
60
истраживачки рад:
-

Методе извођења наставе
Излагање професора, анализа случајева из праксе, обрада примера и илустрација, групне
дискусије проблема, презентације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Поена
20
10
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
50

