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Акредитација студијског програма-докторске
академске студије Докторске академске студије
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ

из филологије (језик и
књижевност)

СТУДИЈЕ

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Наставни предмет:
Ознака предмета:

D1194

Број ЕСПБ:

6

Семинар из научноистраживачког рада (Припрема за
израду докторске дисертације из лингвистике)

Наставници:
Статус предмета:

ОМ

Број часова активне наставе

Теоријска наставе:

Предмети предуслови

0

Студијско истраживачки рад:

4

Нема

1. Образовни циљ:
Примењивање стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о језику, у циљу што адекватније припреме за израду докторске
дисертације; развијање и проширивање способности коришћења методологије проучавања језика; примењивање знања и
усвојеног појмовног апарата; стицање знања и вештина из различитих области научноистраживачког рада; развијање
истраживачких и научних компетентнција, теоријске и практичне обраде грађе. Критичко преиспитивање научно-теоријских
ставова о лингвистичким проблемима; развијање самосталних научних потенцијала.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљеност за примену стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о језику; развој способности примене
општелингвистичке и примењенелингвистичке методологије.
3. Садржај/структура предмета:
Током докторских студија, студенти учествује у следећим научно-исраживачким активностима: изводи наставу вежби и семинаре
са студентима, ради у оквиру научноистраживачког пројекта, учествује на семинарима, научним скуповима, објављује научне
радове, ради са ментором. Ова облици научно-истраживачког рада представљају предрадње на изради диокторске дисертације.
Студент бира следеће активности и стиче по 6 ЕЦТС бодова семестрално који улазе у укупан број кредита предвиђених за
докторску дисертацију:
а) учешћем на семинарима након трећег, четвртог и петог семестра на којима би докторанди, пред наставницима и свим
полазницима докторских студија из језик/књижевности, реферисали о проблемима везаним за одређену фазу њиховог
истраживања у оквиру рада на докторској дисертацији. За презентацију свога рада, докторанди добијају 4 ЕЦТС. Макисмалан
број кредита освојених на семинарима је 12 ЕЦТС (3x4 ЕЦТС).
б) радом у научноистраживачком пројекту - 8 ЕЦТС по школској години;
в) учешћем на научном скупу (лингвистичком, књижевном, филолошком) с рефератом - 4 ЕЦТС;
г) учешћем на научном скупу без реферата, уз писмени приказ скупа - 2 ЕЦТС
д) објављивањем књижевнонаучног прилога, и то: 1) научног рада – 4 ЕЦТС; 2) приказа или стручног рада - 2 ЕЦТС
3. На крају трећег, четвртог и петог семестра, докторанди су обавезни да ментору поднесу извештај (десет страна) о својим
семестралним истраживањима, пре свега оним у оквирима рада на дисертацији. Извештај докторанда оцењује ментор и заједно
са својим запажањима (две до три стране) подноси Колегијуму за докторске студије. Сваки позитивно оцењен Извештај доноси
по 3 ЕЦТС. Макисмалан број кредита освојених на овај начин је 9 ЕЦТС (3x3 ЕЦТС)
4. Методе извођења наставе:
Индивидуални научно-истраживачки рад студената, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

Обавезна

Поена

Завршни испит

Обавезна

Поена

Литература
Р.бр.

Датум:

Аутор

10.03.2015

Назив

Издавач

Година

Страна 63

