Назив предмета:

Шифра предмета

Дипломски рад
Број ECTS кредита

Статус предмета
Семестар
обавезни
Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност

Фонд часова
2

Условљеност другим предметима: нема
Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је упознати студенте са начином писања на академском нивоу,
упознати их са основама метода и техника у филолошким дисциплинама, те развити њихову способност да
стечена знања самостално примијене у изради дипломских радова.

Исходи/резултати учења (стечена знања):
Студенти ће бити у стању да самостално одговоре на захтјеве који се пред њих постављају у
процесу израде дипломских радова. Стечена теоријска и практична знања моћи ће да понуде
као одговоре на питања:
 Шта је то научно истраживање?
 Које су врсте и методе научног истраживања?
 Које су разлике између научних и стручних радова?
 Шта је то дипломски рад и шта је његов циљ?
 Како изабрати тему дипломског рада?
 Како написати образложење теме и сачинити план рада?
 Како одабрати поступак и методе примјерене теми?
 Како дефинисати хипотезу и истраживачка питања?
 Како прикупити грађу?
 Како се претражују базе библиографских података?
 Како се формира научна апаратура?
 Који су принципи и захтјеви коректног академског писања?
Име и презиме наставника и сарадника: ??????
Методe наставе и савладавања градива: Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна и
метода практичног рада
Садржај предмета:
Припр. Недјеља
I

недjеља

Уводне напомене у вези са циљем и задацима предмета. Дефиниција појмова и
терминологија.

II

недjеља

Врсте академског писања. Научни и стручни рад.

III недjеља

Методологија научних истраживања у филологији и србистици.

IV

недjеља

Аргументација у вези са избором теме и хипотезама.

V

недjеља

План рада и етапе истраживања.

VI недjеља
VII недjеља

Извори и литература. Архиви, библиотеке, библиографије, базе података.
Интернет као извор. Критика извора и процјена квалитета.

VIII недjеља

Колоквиј:
Практичан рад у библиотеци. Претраживање извора и израда радне
библиографије

IX

недjеља

Модели цитирања. Претраживање и цитирање интернет-извора. Цитирање
архивских и рукописних фондова. Мјесто и улога цитата у академском писању.
Мјесто и улога фус нота: шта, када и како цитирати. Научна коректност и етика у
академском писању.

X

недjеља

Научни стил.

XI
XII
XIII
XIV
XV

недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља

Консултације са изабраним ментором. (XI-XIV)

Недjељно: 2
Литература:

Колоквиј: Представљање писане пријаве и образложење теме, плана и предметне
библиографије за израду дипломског рада (XV)
Оптерећење студента на предмету:
У семестру: 15

Умберто Еко, Како се пише дипломски рад. Народна књига/Алфа, Београд 2000.
Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе. Техника научноистраживачког рада.
Академска књига, Ноби Сад, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Посебна назнака за предмет: Паралелно са реализацијом наставе обављају се и консултације са
изабраним ментором
Име и презиме наставника који је припремио податке:

