
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале  

 

Студијски програм: Педагогија 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ 

Катедра  Катедра за педагогију – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПД 9-6/1 изборни I 5 

Наставник/ -ци др Новак Лакета, редовни професор 

Сарадник/ - ци др Новак Лакета, редовни професор 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
144h семестрално 

Исходи учења 

1. Да студенти схвате друштвено-историјску условљеност васпитања које се одвија у школским 
условима. 
2. Стицање компетенција потпунијег, објективног, критичког и холистичког овладавања  
проблемима васпитања и образовања. 
3. Подстицање стваралачког, истраживачког приступа педагошким проблемима и упућивање у 
начине уопштавања стечених сазнања и њихова примјена у пракси. 
4. Изграђивање критичке дистанце према владајућем и сваком идеолошком (партикуларном)  
становишту у педагогији. 

Условљеност Нема услова за слушање предмета. 

Наставне методе Настава се изводи у облику предавања и  вјежби. Учење, тестови, задаће и консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Академско писање-претпоставка и /или дио методолошке културе педагога. 
2 Смисао и значај академског писања. 
3 Стручни и научни радови: појам, врсте, композиција, методологија израде, култура 
писања. 
4 Извори научних информација: штампани, електронски и други. 
5 Језик струке и науке и граматичка и правописна коректност језика.  
6 Научни стил писања-начин обликовања садржаја и смисла текста.  
7 Лектура, коректура и компјутерски слог језика. 
8 I парцијални испит 
9 Оцјена рукописа стручних  и научних радова и писање рецензија.  
10 Однос према ауторима коришћених извора.  
11 Научна етика.  
12 Цитирање, парафразирање, компилација и плагијат.  
13 Позиви на литературу.  
14 Појам и врсте фуснота.  
15 Библиографски подаци и библиографија.  
16 Публиковање стручних и научних радова. 
17 II парцијални испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Кундачина, М. И Банђур Академско писање. Ужице: Учитељски факултет. 2007  

    

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 



оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама 10 10 % 

 позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10 % 

студија случаја – групни рад -  

 тест/ колоквијум 30 30 % 

 рад у лабораторији/ лаб. вјежбе  -  

практични рад -  

Завршни испит 

 завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 % 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


