
Методи научноистраживачког рада и вештине 

План наставе за 2017/18 (проф. Горан Дајовић) 

 

1. Блок часова (3х45мин):  

-О науци;  

-О истраживању права  

-Дисциплине правног истраживања 

Будући да и према самом називу предмета, студенти треба да усвоје основне 

епистемолошке појмове и вештине које су им потребне приликом проучавања права, 

циљ је да се докторанти упознају с основним појмовима науке, правне науке и других 

диспциплина које проучавају право (филозофије права, теорије права, емпиријских 

правних дисциплина попут социологије права, економске анализе права итд), као и 

међусобног односа између правне науке и других правних дисциплина.  

 

материјали:  

чланци из Хрестоматије:  

-M. Van Hoecke, Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?, in 

Methodologies of Legal Research, Oxford and Portland, 2011, str. 1-18.  

-N. Visković, Osnove metodologije prava, Split, 1980 

- R. Alexy, The Nature of Legal Philosophy, in S. Coyle and G. Pavlakos (eds.) Jurisprudence 

or Legal Science? A debate about the nature of Legal Theory, 

 

2. Блок часова (3х45мин): 

- Предмет и задаци правнонаучног истраживања 

У овом блоку часова докторантима би се подробније објаснило шта је предмет 

правнонаучног истраживања – право, као вишестран и сложен феномен, који изискује 

широк методолошки приступ приликом његовог проучавања. Такође, детаљно би се 

описали задаци и поступак проучавања права који се практикује у оквиру класично 

схваћене правне науке (догматике, доктрине, позитивноправних научних дисциплина), 

а који се разлаже на формулисање проблема, дескрипцију и систематизацију, и у којем 

важан елемент чине и сазнања до којих долазе емпиријске правне науке, као и теорија 

и филозофија права (будући да свако правнонаучно истраживање, баш као и свако 

научно истраживање, почива на извесним научним, теоријским парадигмама, које су 

метанаучног карактера) 

материјали:  

чланци из Хрестоматије:  

-M. Van Hoecke, Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?, in 

Methodologies of Legal Research, Oxford and Portland, 2011, str. 1-18.  

-N. Visković, Osnove metodologije prava, Split, 1980 

- Ф. Бидлински, Правна методологија, Подгорица, 2011. 

- М. Р. Коен, Е. Нејгел, Увод у логику и научни метод, Београд, 2006 

 

3. блок часова (2х45 мин – евентуално, у зависности од распореда):  

-Концепти и теорије као резултати правнонаучног истраживања 



Циљ је да се докторанти упознају с појмом појма и појмом теорија као највиших 

тековина (резултата) правнонаучног истраживања, са значајем једних и других за 

круцијални задатак који правну науку и научнике одваја од учених практичара – а то је 

концептуализација и систематизација сировог правног „материјала“, која свој највиши 

резултат има у теоријама (о одређеним правним феноменима) које доприносе бољем 

разумевању правне реалности, и њеном евентуалном унапређивању. 

материјали:  

- Г. Дајовић, Оглед о метајуриспруденцији (глава 3), Београд, 2015. 

 

 

 

 


