ШКОЛА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПРИ УКИМ
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ
МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

ОПШТ ДЕЛ (30%) и ПОСЕБЕН ДЕЛ (70%) – 2018/2019 година

Проф. д-р Верица Јанеска
ТЕРМИН

23.11.2018
(петок)
16.30 -20.30 ч.
28.11.2018
(среда)
16.30 -20.30 ч.
3.12.2018
(понеделник)
16.30 -20.30 ч.
10.12.2018
(понеделник)
16.30 -20.30 ч.
17.12.2018
(понеделник)
16.30 -20.30 ч.

24.12.2018
(понеделник)
16.30 -20.30 ч.

ТЕМА

ДЕЈНОСТ

Релевантни аспекти за науката, научната
дејност и истражувањата (теорија на науката,
класификација на науката, видови научни
истражувања, методологија на научното истражување)
Истражувањата во општествените науки
(Научното истражување во општествените науки теоретски аспекти, алтернативни теоретско методолошки пристапи, дисциплинарен и
мултидисциплинарен пристап).
Научни методи (Индуктивна и дедуктивна метода,
Метода на анализа и синтеза, Метода на апстракција и
конкретизација, Метода на генерализација и
специјализација, Метода на дескрипција, Метода на
компилација, Компаративна метода).
Научни методи (Статистичка метода, Историска
метода, Генетичка метода, Емпириска метода, Студија
на случај, Делфи метода).
Методи за прибирање на податоци и информации (Анкета, Интервју, Набљудување, Експеримент)
Технологија на научното истражување
(воочување на научниот проблем и негова
формулација; поставување на хипотеза; избор на тема
и изработка на ориентационен план на истражувањето;
составување на работна библиографија, прибирање,
проучување и средување на литература и научни
информации; структура на научниот труд; решавање
на поставениот научен проблем; писмено
формулирање на резултатите на истражувањето)
Фази во процесот на изработка на
докторска дисертација
(избор на тема и подготовка на пријава; изработка на
ориентационен план на истражувањето; прибирање,
проучување и средување на литература; решавање на
поставениот научен проблем; писмено формулирање
на резултатите на истражувањето; одбрана на
докторскиот труд).

Предавања
- општ дел,
дискусија

4+1 часа

Предавања
- општ дел,
дискусија

4+1 часа

Предавања
- посебен
дел,
дискусија
Предавања
- посебен
дел,
дискусија

БРОЈ НА
ЧАСОВИ

4+1 часа

4+1 часа

Предавања
- посебен
дел,
дискусија

4+1 часа

Предавања
- посебен
дел,
дискусија

4+1 часа

Наставата ќе се одржува во просториите на Економскиoт институт - Скопје (мала сала),
Ул. Пролет бр. 1, Скопје
Контакт телефон: проф. д-р Верица Јанеска (3115 076 лок. 108 или моб. 075 495179)
Е-маил: verica@ek-inst.ukim.edu.mk; verica_inst@yahoo.com

