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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

D1016 Докторска дисертација
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 30

Статус предмета:

Број часова активне наставе Теоријска наставе: Студијско истраживачки рад:0 0

ОМ

Синтеза стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о књижевности или науке о језику; развијање, проширивање и
примена научне методологије проучавања књижевности и језика; примењивање научног знања и усвојеног појмовног апарата;
овладавање најширим и сложеним аспектима техиникама и методологијама писања докторске дисертације и развијање
самосталних научних потенцијала.

Оспособљеност за синтезу стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о књижевности или науке о језику; оспособљеност
за практичну примену научне методологије проучавања књижевности и језика; примена научног знања и усвојеног појмовног
апарата; познавање и способност владања најширим и сложеним методологијама и техникама писања докторске дисертације;
израда докторске дисертације.

Докторска дисретација представља самосталан научни рад монографског типа. Она је синтеза осмогодишњег академског
образовања студента. У њој се потврђују научни потенцијали студента и његова оспособљеност за научна истраживања,
упућеност у научну и истраживачку књижевнотеоријску и лингвистичкотеоријску методологију, као и знања из технике и
методологије писања и конципирања научног рада. Студент бира тему дисертације и изражује је из једне
области/дисциплине/предмета предвиђених програмом докторских студија: теоријскометодолошких предмета, који се слушају на
првој години студија или научно-стручних и стручно-апликативних који се случају на другој години студија. Након обављених
истраживачких предрадњи (обављених у оквиру предмета Семинар из научно-истраживачког рада и Научно-истраживачки рад),
у оквиру којих је формулисана тема у складу са методолошким и научним принципима науке о језику/књижевноси, одређени циљ
и предмет дисертације, основне хипотезе, план рада, методологија и истражена примарна и секундарна литература, студент
приступа изради докторске дисертације. Дисертација не сме бити мања од 250 страна. Након израде докторске дисертације,
студент приступа његовој одбрани пред комисијом коју одређује веће Одсека за филологију.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Индивидуални научно-истраживачки рад студената, менторски рад са студентима.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

Завршни испит ПоенаОбавезна
Одбрана докторске дисертације 90.00Не

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Менторски рад 10.00Да

Наставници:

Предмети предуслови Нема
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