
НАЗИВ КУРСА:  
КВАЛИТАТИВНЕ МЕТОДЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА 

Кратак 
опис курса 

Квалитативне методе за истраживање јавних политика је програм усмерен 
на овладавање принципима и вештинама коришћења квалитативне мето-
дологије у контексту креирања и евалуације јавних политика. Учесници ће 
овладати општм принципима квалитативне методологије, као и поступцима 
прикупљања и анализе података. Програмом је предвиђено упознавање са 
вођењем интервјуа и фокус група, квалитативном тематском анализом, креи-
рањем и анализом сценарија, и методологијом студије случаја. Током про-
грама учесници ће такође овладати вештинама креирања и презентовања 
истраживачког извештаја. Програм је намењен свим интересним странама 
укљученим у процесе креирања и евалуирања јавних политика. 



Који су едукативни циљеви програма?
 � Овладавање принципима и вештинама коришћења квалитативне мето-

дологије у контексту креирања и евалуације јавних политика.

Која знања ће стећи учесници?
 � Општи принципи квалитативне методологије истраживања
 � Различити поступци прикупљања и анализе података.

Реализатор: Јелена Павловић

Садржај курса 
 � Увод у квалитативна истраживања
 � Значај квалитативних истраживања за креирање и евалуацију јавних 

политика
 � Дизајнирање квалитативних истраживања у области јавних политика
 � Интервјуи и фокус групе
 � Квалитативна тематска анализа
 � Анализа сценарија
 � Студија случаја
 � Креирање извештаја
 � Презентовање резултата
 � Практикум
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