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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered German studies 

Course unit title УВОД У ТЕХНИКЕ НАУЧНОГ РАДА 

Course unit code 15НЈНЈ008 

Type of course unit1  Compulsory 

Level of course unit2 BA 

Field of Study (please see ISCED3) 0232 Languages and Literature 

Semester when the course unit is offered summer 

Year of study (if applicable) 1. 

Number of ECTS allocated 3 

Name of lecturer/lecturers Prof. dr Nikolina Zobenica 

Name of contact person Prof. dr Nikolina Zobenica 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

Serbian (min. B2) 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

Овладавање техникама писања и презентације научног рада, аналитичко и критичко размишљање, способност 
синтезе, аргументовано изношење става о конкретном тексту; употреба информационо-комуникационих 
технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја; способност за тимски рад. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


Студент влада техникама научног рада и способан је да самостално и компетентно пише и презентује научне 
радове. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Теоријска настава 

Научност и научни стандард, научни рад и студирање; кораци у изради научног рада. Одабир и анализа теме. 

Литература: врсте, налажење литературе, претраживанње на интернету, екстензивно и интензивно читање и 

критичка анализа литературе. Писање научног рада: садржина, структура, форма; технички апарат: 

цитати/парафразе, напомене, списак литературе. Реферат: припрема и држање реферата; медији; дискусија.  

Практична настава  

Анализа научног језика и стила. Увежбавање вештина анализе теме, читања литературе, писања делова рада и 
техничког апарата и вештине презентовања. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Предавање, вежбање појединих корака научног рада на часу и код куће, рад у пару, држање реферата, дискусија. 

REQUIRED READING 

Бели-Генц, Јулијана; Зобеница, Николина: Увод у технике научног рада. Нови Сад (скрипта), 60 стр.   

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Предиспитне обавезе:  
- редовно присуство: макс. 5 поена 
- домаћи задатак: макс. 10 поена 
- реферат: макс. 10 поена 
- колоквијум: макс. 25. поена 

Писмени испит: макс. 50 поена   

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Serbian 

 

 


