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Обавезни

Циљ предмета је изучавање и упознавање студената методама који се
употребљавају у бављењу правом, било теоријско-сазнајном, било практичном,
односно методама ставарања и остварења права.Такође, циљ Методологије правних
наука су оспособљавање студената докторских студија права за израду докторске
дисертације, семинарских радова, научних чланака и презентацију резултата научноистраживачког рада.
Овладавање методама права, односно методама сазнања права и методама
практичног бављења правом (методе правне технике, техничко правне методе).
Даље, ваљало би ове методе набројати, описати и прихватити као део укупног знања
правне науке, утврдити њихове међусобне везе с другим појавама, те описати и
објаснти њихов развој, и у мери која је могућа, оценити њихову вредност.
Oчекује се да савладавањем програма студент може успешно да:
1. овлада принципима и инструментима објективног, прецизног,
2. систематизованог, објективног и поузданог научног мишљења и сазнавања права;
3. да схвати и разуме основне методолошке правце и приступе истраживања у праву
и, и сходно томе, оспособи се за теоријска и методолошка емпиријска
истраживања, посебно, за израду и реализацију научно-истраживачких пројеката
4. да овлада методологијом израде докторске дисертације, семинарских радова и
научних чланака.

Садржај предмета
Садржај предмета обухвата изучавање појма, предмета и односа методологије права према
другим дисциплинама и њен историјски развој; изучавање појма и врста метода сазнања
права: филозофски метод сазнања права (методи чијом употребом се добијени искази
доказују и методи чијом употребом е добијени искази не доказују); научни метод сазнања
права (самостални научни методи сазнања права: реални методи и идеални методи и
несамостални научни методи сазнања права); изучавање техничких метода права и то правне
технике најпре, а потом метода сазнања права и метода примене права. Други део
Методологије правних наука обухвата: Процес научно-истраживачког рада. Одређење
предмета истраживања. Хипотетички оквир истраживања. Прикупљање, сређивање и
контрола података. Презентација научно-истраживачих резултата. Методологија израде
семинарских радова и докторске дисертације.

Теоријска
настава

Теоријске концепције истраживања. Логичке и епистемолошке основе истраживања.
Основне, опште и посебне методе у правним наукама. Предмет и циљ истраживања.
Теоријска и емпиријска истраживања. Хипотетички оквир истраживања са
индикаторима. Емпиријски методи истраживања и прикупљања, сређивања и обраде
података. Извештај о резултатима истраживања.

Практичн
а настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива
-чки рад)

Теренски истраживачки рад: посматрање и истраживање. Претраживање
библиографије и истраживане базе података. Практичне вежбе постављања хипотеза
и индикатора. Практичне вежбе израде узорка. Израда анкете и интервјуа.
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Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
30
Методе
извођења
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Предавања;
Вежбе;
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената);
Индивидуалне консултације;
Истраживачки рад студената на решавању конкретних правно-етичких проблема и
питања.
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метода за сазнање и оцењивање правних метода.
Појам и врсте метода сазања права, филозофски
методи сазнања права (методи чијом употребом се
добијени искази доказују и методи чијом употребом се
добијени искази не доказују).
Појам и врсте научним метода сазнања права,
самостални научни методи (реални методи).
Психолошки методи и право, социолошки методи и
право.
Идеални методи: догматички и нормативни метод и
несамостални научни методи сазнања права
(историјски метод и упоредноправни метод).
Појам правне технике.
Методи стварања права (спонтано стварање права,
свесно-планско стварање права, правни облик).
Методи примене права
Циљеви и степен научног истраживања: научна
дескрипција, класификација и типологизација, научно
објашњење и разумевање, научно предвиђање и
научно откриће
Концептуализација истраживања: теоријско и
емпиријско заснивање и избор теме истраживања.
Нацрт научне замисли: одређивање предмета
истраживања и формулација истраживачког проблема
Хипотетички оквир: израда хипотеза: опште посебне
и појединачне хипотезе. Индикатори.
Опетативне методе прикупљања података.
Сређивање, обрада и контрола података.
Презентација резултата истраживања. Систематика,
језик и стил презентације. Јавна одбрана резултата
истраживања.
Методологија израде докторске дисертације. Избор и
формулација теме. Прикупљање и избор литературе.
Теоријско и емпирисјко истраживање. Логичка
структура и садржај дисертације.
Рекапитулација. Анализа. Евалуација.

