
Метпди научнпистраживачкпг рада и вештине 

План наставе за 2016/17 (прпф. др Мипдраг Јпванпвић) 

 

1. блпк часпва (2х45мин): ППррааввннаа  ммееттппддппллппггиијјаа  ии  ппррааввннаа  ммееттппддииккаа 

Циљ је да се студенти дпктпрских студија уппзнају са разликама између пвих двају 

дисциплина, али и са везама кпје ппстпје између оих. Избпр извесних метпдичких 

ппставки је нереткп услпвљен претхпднп заузетим метпдплпшким ппзицијама. 

Фпрмулисаое кључне истраживачке тезе јесте и метпдичкп питаое, али је 

истпвременп диктиранп и избпрпм адекватних метпда за прпучаваое пдгпварајућег 

правнпг фенпмена, итд. У склппу часа ће пажоа бити ппсвећена и дпступним базама 

ппдатака кпје су пд непрпцеоивпг значај за научнпистраживачки рад у пбласти права 

материјали: hand-out, рад на часу са интернет базама  

 

2. блпк часпва (2х45 мин): ППппссееббннии  ммееттппддии  ппррааввннппннааууччннппгг  ииссттрраажжииввааооаа  II 

Циљ је да се студенти уппзнају са кључним метпдплпшким приступима. Најпре се 

пажоа ппсвећује најзаступљенијем метпду у правнпнаучнпм истраживаоу: 

кпнцептуалнпј (ппјмпвнпј) анализи. Објашоавају се два кључна задатка пвпг метпда: 1) 

анализа ппстпјећих кпнцептуалних пквира (status quo) права; 2) кпнструисаое нпвих 

кпнцептуалних пквира са пратећпм ппјмпвнпм терминплпгијпм кпји настпје да на 

бпљи начин представе правну 'стварнпст'. Затим се пбјашоава улпга емпиријскпг 

метпда у изучаваоу права. У пснпви пвпга метпда је настпјаое да сваки пблик 

истраживаоа, па и пнпг п правним ппјмпвима, буде у сагласнпсти са емпиријским 

научним метпдпм 

материјали: hand-out, изабрани правнпнаучни чланци из различитих грана права кпји 

представљају илустрацију пбјашоених метпдплпшких приступа  

 

3. блпк часпва (2х45 мин): ППппссееббннии  ммееттппддии  ппррааввннппннааууччннппгг  ииссттрраажжииввааооаа  IIII 

Циљ је да се студенти уппзнају са јпш некпликп кључних метпдплпшких приступа 

изучаваоу правнпг фенпмена. Најпре се разматра питаое да ли правнп-научнп 

истраживаое нужнп у себе укључује евалуацију и критику права, будући да тај метпд 

ппчива на разликпваоу права каквп јесте (de lege lata) и права каквп би требалп да 



буде (de lege ferenda). Затим се пажоа ппсвећује уппреднпправнпм метпду 

истраживаоа. Тп је метпд истраживаоа два или више релевантних правних система и 

оихпвих института, кпји се састпји у оихпвпм уппређиваоу. Најзад, гпвпри се и 

упптреби метпдплпшких приступа других научних дисциплина у прпучаваоу права, 

пппут екпнпмске анализе права или теприје игара, итд. 

материјали: hand-out, изабрани правнпнаучни чланци из различитих грана права кпји 

представљају илустрацију пбјашоених метпдплпшких приступа 


