УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Немачки језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада
Завршни рад:
Ознака предмета:

63000

Број ЕСПБ:

14

Мастер рад

Број часова активне наставе(недељно)
Предмети предуслови

0
Нема

1. Циљеви завршног рада
Синтетизовање стеченог теоријског и аналитичког знања из немачког језика, књижевности и културе те дидактике немачког језика
као страног; развијање и проширивање способности коришћења научне методологије у проучавању немачког језика,
књижевности и културе; примењивање научног знања и усвојеног појмовног апарата; овладавање техиникама и методама израде
научног рада/текста; развијање самосталних научних потенцијала студената.

.
2. Очекивани исходи:
Потврђивање оспособљености студента да у завршном раду (60-80 страна) теоријски и практично обради један научни проблем
у изабраној научној области: контрастивна лингвистика (језички пар немачки и српски) или немачка књижевност и култура или
методика наставе немачког језика – користећи успешно методологију проучавања језика и књижевности. Завршни рад показује и
степен владања сложеним аспектима израде научног рада као врсте текста те степен оспособљености за израду и сложенијег
научног рада, попут оног на докторским студијама.

.
3. Општи садржаји:
Завршни рад представља синтезу петогодишњег академског образовања студента германистике. У њему се потврђују научни
потенцијали студента и његова оспособљеност за научно-истраживачки рад. Истовремено рад сведочи о упућености студента у
научну лингвистичко-теоријску, књижевно-теоријску и дидактичко-теоријску методологију. Студент, такође, показује знање из
технике и методологије писања и конципирања научног рада. Мастер рад подразумева припрему, израду и одбрану истог. Након
обављених истраживачких предрадњи у оквиру предмета Припрема мастер рада (формулисање тезе у складу са методолошким
и научним принципима науке о језику/књижевности/примењене лингвистике, конципирање рада, одређивање плана рада и
циљева истраживања, постављање хипотеза и развијање проблемских делова рада, прибављање и анализа примарне и
секундарне библиографске грађе) студент приступа изради завршног рада. Завршни рад не сме бити мањи од 60, нити већи од
80 страна. Након израде завршног рада и његове предаје, студент приступа одбрани пред комисијом коју одређује Веће одсека
за филологију.

.
4. Методе извођења:
Самостални истраживачки студијски рад, менторски рад (консултације).

.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Истраживачки студијски рад
Израда дипломског - мастер рада
Менторски рад

Датум:

17.06.2011

Обавезна
Да
Да
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Одбрана дипломског - мастер рада
30.00
10.00

Обавезна
Да

Поена
30.00

Страна 27

