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

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:

D1315

Број ЕСПБ:

30

Научноистраживачки рад (израда докторске
дисертације из књижевности)

Наставници:
Статус предмета:

ОМ

Број часова активне наставе

Теоријска наставе:

Предмети предуслови

0

Студијско истраживачки рад:

20

Нема

1. Образовни циљ:
Проширивање и примењивање стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о књижевности, у циљу што адекватније израде
докторске дисертације; развијање и проширивање познавања методологија проучавања књижевности карактеристичних за
област истраживања коју је, с обзиром на докторску дисертацију, студент изабрао; примењивање усвојеног појмовног апарата,
знања и вештина из различитих области научно-истраживачког рада; практична примена истраживачких и научних
компетентнција, теоријске и практичне обраде грађе; критичко преиспитивање научно-теоријских ставова о књижевно-теоријским
проблемима; упућивање на релевантну литературу, указивање на могуће правце развоја истраживања, отварање релавантних
научних проблема и њихова анализа; развијање самосталних научних потенцијала.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљеност за примену стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о књижевности и науке о језику; оспособљеност за
коришћење књижевнотеоријске, књижевноисторијске методологије; самостално научно, теоријско и критичко бављење струком и
науком; формулисање теме докторске дисертације, њене концепције, разрада њених појединих делова и израда пројекта
докторске дисертације (образложење теме, циљ и предмет дисертације, основне хипотезе, план рада, методе рада, селективна
радна литература)
3. Садржај/структура предмета:
Истраживачки рад састоји се у одређивању и дефинисању проблемских аспеката истраживања, грађе и одређене научне
методологије. Формулисање теме, конципирање рада. Креирање плана рада, премета и циљева истраживања, основних
хипотеза. Самостално прикупљање грађе и истраживање примарне и секундарне литературе. Конципирање пројекта докторске
дисертације (100 страна).
4. Методе извођења наставе:
Индивидуални научно-истраживачки рад студената, менторски рад са студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Менторски рад

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Истраживачки студијски рад

Обавезна
Не

Поена
90.00

Литература
Р.бр.

Датум:

Аутор

10.03.2015

Назив

Издавач

Година

Страна 83

