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Акредитација студијског програма
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Српски језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2Б Спецификација завршног рада

61020 Мастер рад
Завршни рад:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 16

Број часова активне наставе(недељно)

Проширивање и примењивање стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о језику, посебно србистике, и из науке о
књижевности и посебно српске књижевноисторијске и књижевнотеоријске традиције, у циљу што адекватније израде завршног
рада; развијање способности коришћења методологије лингвистичких проучавања и методологије проучавања књижевности, и
то из области којој припада предмет који, с обзиром на завршни рад, студент бира; примењивање знања и усвојеног појмовног
апарата; овладавање сложеним аспектима техника и методологија писања завршног рада, и развијање самосталних научних
потенцијала. Конципирање пројекта завршног (научног) рада.

Студенти се оспособљавају за синтезу стеченог теоријског знања из науке о српском језику, из опште лингвистике, теорије
књижевности и методике наставе српског језика и књижевности, примену аналитичких поступака у истраживачком раду и
аргументовану  презентацију  резултата  и  закључака  истраживачког  рада.  Студенти  развијају  способност  коришћења
лингвистичке, књижевнотеоријске и књижевноисторијске методологије, као и примену научног знања и усвојеног појмовног
апарата.

Завршни рад (мастер рад) представља синтезу петогодишњег академског образовања студента. Завршни рад је самосталан рад
у којем се потврђују научни потенцијали студента и његова оспособљеност за научна истраживања. Завршни рад представља
истраживачки рад студента у коме он потврђује упућеност у научну и истраживачку методологију из шире научне области
србистика и ужих научних области српски језик и српска књижевност и култура. Студент, такође, показује знање из технике и
методологије конципирања и писања научног рада. Након обављених истраживачких предрадњи, студент формулише тезу у
складу са научним и методолошким принципима науке о језику/књижевности, конципира рад, одређује план рада и циљеве
истраживања, даје хипотезе и развија проблемске делове рада које ће истражити, прибавља и истражује примарну и секундарну
библиографску грађу и на крају приступа изради завршног рада. За сваки поједини предмет/област из науке о језику, посебно
србистике,  односно  из  науке  о  књижевности,  посебно  српске,  настава  подразумева  упознавање  са  методологијом
карактеристичном за одређену лингвистичку област (нпр. дијалектологију, лексикологију, синтаксу, морфологију, и сл.), односно
оспособљавање за примену методологије  књижевности карактеристичне за одређену област књижевности (нпр.  теорија
књижевности, романтизам, реализам, модерна и сл.), као и упућивање на релевантну литературу, указивање на могуће правце
развоја истраживања, отварање релевантних научних проблема. Истраживачки рад састоји се у одређивању области којом ће се
студент  бавити.  Дефинисање  проблемских  блокова  истраживања,  грађе  и  научне  методологије.  Формулисање  теме,
конципирање рада.  Креирање плана  рада,  циљева  истраживања,  основних  хипотеза.  Самостално  прикупљање грађе  и
истраживање примарне и секундарне литературе. Конципирање пројекта завршног (научног) рада (20 страна). Завршни рад има
обим од 40 до 80 страна.  Након израде завршног рада,  студент приступа његовој  одбрани пред комисијом коју  одређује
Наставно-научно веће Одсека за филологију  Филолошко-уметничког  факултета Универзитета у Крагујевцу.

1. Циљеви завршног рада

2. Очекивани исходи:

3. Општи садржаји:

4. Методе извођења:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.

Завршни испит ПоенаОбавезна
Израда пројекта завршног рада 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Формирање списка релевантне литературе 10.00Да
Менторски рад 20.00Да

Предмети предуслови Нема

0

Табела 5.3 Листа изборних предмета

15.04.2015Датум: Страна 36


