
НАЗИВ КУРСА:  
КВАНТИТАТИВНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ МЕТОДЕ ЗА 
АНАЛИЗУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА  

Кратак опис курса 

Квантитативне истраживачке методе за анализу јавних политика и прописа 
је курс/програм који је усмерен на разумевање и интерпретацију различитих 
(доминантних) статистичких метода и техника које се користе за креирање, 
анализу и евалуацију јавних политика. Полазници ће овладати кључним ме-
тодолошким знањима и техникама у два кључна аспекта. Прво, упознаће се 
са проблемима инструментализације, посабно са нагласком формирања ин-
декса и скала за мерење јавних политика; и друго, упознаће се са методама 
које се користе за анализу јавних политика, нарочито, са становишта мони-
торинга, евалуације и процене ефеката кавних политика (impact assesment). 
Знања и вештине стечене на овом курсу треба да помогну полазницима да 
буду у стању након завршеног курса да активно користе податке и резулта-
те квантитативних истраживања, како у фази њиховог креирања, тако и у 
фази евалиације јавних политика. Додатно, курс ће обухватити и стицање 
вештина инференцијалне статистике, посебно у погледу извештавања и 
јавне презентације резултата истраживања које се руководи квантитативним 
методама. Коначно, у складу са најсавременијим трендовима, а имајући у 
виду да полазници паралелно похађају курс из квалитативних метода, у ок-
виру овог програма полазници ће се упознати са могућностима и примерима 
коришћења мешовитог приступа, тј. приступа који комбинује квалитативне 
и квантитативне методе у процесу креирања, анализе и евалуације јавних 
политика. 



Који су едукативни циљеви програма?
 � Овладавање коришћења квантитативних метода у циљу креирања и 

евалуације јавних политика.

Која знања ће стећи учесници?
 � Корисност и примена квантитативних метода
 � Уобичајене квантитативне методе које се користе за анализу и евалу-

ацију јавних политика
 � Поступци анализе квантитативних података
 � Интерпретација истраживачких квантитативних налаза

Реализатор: Милош Бешић

Садржај курса 
 � Квантитативне методе у друштвеним истраживањима – уводна разма-

трања
 � Кључне квантитативне методе које се примељују у анализи јавних по-

литика  и њихове специфичности
 � Теоријски концепт и инструментализација у квантитативним истражи-

вањима јавних политика
 � Дескриптивне и експлоративне статистичке методе (униваријантне и 

биваријанте)
 � Регресиона анализа у истраживањима јавних политика
 � Кластер анализа и факторска аналиѕа (ЕФА и ЦФА)
 � Компаративни дизајн и примена квантитативних метода
 � Специфичности лонгитудиналног дизајна у примени квантитативних 

метода када се анализирају јавне политике
 � Квази-експериментални дизајн као нужност приликом евалуација јав-

них политика
 � Практикум
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