УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Студијски програм:
Назив предмета
Шифра
предмета

Докторске академске студије
Наука о језику/књижевности

Израда докторске дисертације
Статус
Семестар
предмета
обавезан
V и VI

Фонд часова

Број ECTS бодова
30

Наставници
Условљеност другим предметима
Циљеви изучавања предмета:
Синтеза стеченог теоријског и аналитичког знања из науке о књижевности или науке о језику,
развијање, проширивање и римјена научне методологије проучавања књижевности и језика,
примјењивање научног знања и усвојеног пјмовног апарата, овладавање најширим и сложеним
аспектима техникама и методологијама писања докторске дисертације и развијање самосталних
научних потенцијала.
Исходи учења (стечена знања):
Оспособљеност за синтезу стеченог теоријског знања из науке о књижевности или науке о језику,
оспособљеност на практичну примјену научне методологије проучавања књижевности и језика,
примјена научног знања и усвојеног помовног апарата, познавање и способност владања
најширим и сложеним методологијама и техникама писања доктроске дисертације, издрада
докторске дисертације.
Садржај предмета:
Докторска дисертација представља самосталан научни рад монографског типа. Она је синтеза
осмогодишњег академског образовања студента. У њој се потврђују научни потенцијали студента
у његова оспособљеност за научна истраживања., упућеност у научну и истраживачку
књижевнотеоријску и лингвистчкотеоријску методологију, као и знање из технике и методологије
писања и конципирања научмог рада. Студент бира тему дисертације и израђује је из једне
области/дисциплине /предмета предвиђених програмом докторских студија,
теоријскометодолошких предемта који се слушају на првој години студија или научно-стручних
и стручно-апликативних који се слушају на другој години студија. Након обављених
истраживачких предрадњи у оквиру предмета Научни рад и пријава докторске дисертације у
оквиру којих је формулисана тема у складу са методолошким и научним принципима науке о
језику/књижевности, одређени циљ и предмет дисертације, основне хипотезе, план рада,
методологије и истражена примарна и секундарна литература, студент приступа докторске
дисертације. Дисертација не смије бити мања од 250 страница. Након израде докторске
дисертације, студент приступа одбрани пред Комисијом коју одређује ННВ.
Методе наставе и савладавања градива:
Индивидуални научнио-истраживачки рад студента, менторски рад са студентом.
Литература:

Облици провјере знања и оцјењивање:

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке:

