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Табела 5.2 Спецификација предмета

61150
Примењена истраживања у српској књижевности - Израда

завршног рада

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

И

Проширивање  и  примењивање  стеченог  теоријског  и  аналитичког  знања  из  науке  о  књижевности  и  посебно  српске
књижевнотеоријске и књижевноисторијске традиције у циљу што адекватније израде завршног рада; развијање и проширивање
способности коришћења 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 техиникама и
методологијама писања завршног рада,  и  развијање самосталних научних потенцијала.  Конципирање пројекта завршног
(научног)  рада

Оспособљеност за примену стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о књижевности; развој способности коришћења
књижевнотеоријске и књижевноисторијске методологије.

За сваки поједини предмет/област из науке о књижевности, посебно српске, настава подразумева оспособљавање за примену к
методологије књижевности карактеристичне за одређену област књижевности (нпр. теорија књижевности, романтизам, реализам,
модерна и сл.), упућивање на релевантну литературу, указивање на могуће правце развоја истраживања, отварање релавантних
научних проблема и њихова анализа.
Практична настава: 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).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуална, истраживачка метода

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

Завршни испит ПоенаОбавезна
Пројекат 70.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Истраживачки студијски рад 30.00Да

Анђелковић М. Маја, Бошковић Б. Драган, Гароња-Радованац О. Славица, Лазаревић М.
Слободан, Николић В. Часлав, Живковић Р. ДушанНаставници:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

0 0 20 0 0

15.04.2015Датум: Страна 34


