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Табела 5.2 Спецификација предмета

63010 Припрема мастер рада
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 10

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Оспособљавање студената да на конкретном научном пројекту / проблему из изабране уже научне области германистике
(немачког језика, немачке књижевности и културе или примењене лингвистике у ширем смислу, те дидактике немачког језика и
књижевности у ужем смислу) примене стечена теоријска и практична знања о планирању и изради научног рада, о техникама у
изради научног рада; оспособљавање студената  да решерширају стручну литературу и ову користе у свом раду; истовремено
оспособљавање студената да на конкретним примерима воде научну дискусију и аргументују о одређеним проблемима изабране
уже научне области, да критички разматрају појединачне теоријско-методолошке поставке и на основу тога изводе закључке за
властито утемељење рада.

Студент познаје методологију, досадашња истраживања и литературу из уже научне области из које пише матер рад и
оспособљен је да у научном раду успешно примени стечена знања и технике.

Омеђење предмета конкретног научног рада; решерширање секундарне литературе за сваки рад понаособ; решерширање
примарне литературе (рад на корпусу) за сваки рад понаособ; теоријско утемељење теме; анализа литературе; анализа корпуса;
структурирање рада; анализа; синтеза; библиографија; хипотезе. Конципирање пројекта маастер (научног) рада (15 страна).
Општа и посебна литература утврђује се са предметним наставником у складу са формулисаном темом завршног рада.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:
Самостални студијски истраживачки рад везан за израду мастер рада, менторски рад (консултације).

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

Завршни испит ПоенаОбавезна
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Истраживачки студијски рад 40.00Да
Менторски рад 10.00Да
Пројекат 50.00Да

Наставници:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

0 0 0 20 0

17.06.2011Датум: Страна 25


