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АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ 
 

Семестар: Х 

Година: V 
Број часова: 2 + 1 ECTS: 3 

 

Шифра предмета: АП/УБЛ/ФИЛ/ПВИО/5-10 

 

 

Наставник: доц. др Драженко Јоргић 

drazenko.jorgic@unibl.rs 

www.drazenko.jimdo.com 

 

 

Исходи учења: 

 

 

Након успјешно одслушаног семестра и похађања предавања и вјежби студент ће моћи: 

 

1. Припремати се за академско писање свих врста научних и стручних текстова, 

2. Разликовати типологије и врсте научних и стручних текстова, 

3. Коректно и морално одговорно анализирати домаће и стране научне и стручне текстове, 

4. Коректно и морално одговорно цитирати и парафразирати текстове других аутора, 

5. Уобличавати и логично коректно и морално одговорно уређивати и академски писати 

различите научне и стручне текстове и 

6. Финално уређивати  академски написан текст и публиковати га. 

 

 

Садржаји предмета: 

 

1. Упознавање студената са наставним предметом и студентским обавезама 

2. Појмовна одређења академског писања 

3. Врсте научних и стручних радова 

4. Припреме за писање научних и стручних радова 

5. Језик, стил и форма писања 

6. Стандарди коректног цитирања и парафразирања 

7. Плагијати и морално одговорно писање 

8. ПРВИ КОЛОКВИЈ  

9. Улога информационих технологија у академском писању 

10. Улога и форма садржаја 

11. Структура писаног рада 

12. Садржај и функција параграфа 

13. Уводне и закључне информације у тексту 

14. Креативно писање 

15. ДРУГИ КОЛОКВИЈ 
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Извођење наставе: 

 

     Настава се изводи у виду интерактивно заснованих и мултимедијски подржаних предавања, 

индивидуализованих и интерактивних студентских вјежби и отворених дискусија, семинара 

прочитане литературе, и по потреби у виду пројектних активности. 

 

 

Праћење рада и провјеравање компетенција студената: 

 

Поред континуираног праћења присуства, активности и напредовања студената у оквиру 

наставе, вршиће се и вредновање у оквиру два колоквија и завршног испита, и то на основу 

сљедећег модела: 

 

1. Присуство и активност на настави (ПАН) – 0-10 бодова, 

2. Први колоквиј – Приказ прочитане књиге (К1) – 0-30 бодова, 

3. Други колоквиј –  Прегледни научни рад (К2) – 0-30 бодова и 

4. Завршни усмени испит – (ЗУИ) – 0-30 бодова. 

 

ОДНОС БОДОВА И ОЦЈЕНА: 

 
0 – 50 → 5 (F)    51 – 60 → 6 (E)    61 – 70 → 7 (D)    71 – 80 → 8 (C)    81 – 90 → 9 (B)    91 – 100 → 10 (A) 

 

 

Обавезна литература: 

 

Јоргић, Д. (2016, у припреми). Академско писање завршних радова. Бања Лука: Филозофски 

факултет, скрипта. 

Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija. Banja Luka: XBS. 

Suzić, N. (2010). Pravila pisanja naučnog rada APA i drugi standardi. Banja Luka: XBS. 

 

 

Додатна литература и други извори: 

 

Jönsson, S. (2006). On academic writing. European Busniess Review, Vol. 18, No 6, pp 479-490. 

Liu, M. & Calvo, R.A. (2012). G-asks: An Intelligent Automatic Question Generation System for 

Academic Writing Support. Dialogue and Discourse 3 (2), p. 101-124. 

Lo, H.Y., Liu, G.Z. & Wang, T.I. (2014). Learning how to write effectively for academic journals: A 

case stady investigating the design and development of a genre-based writing tutorial system. 

Computers & Education 78, p. 250-267. 

 

Рјечници, лексикони, енциклопедије, зборници, уџбеници, монографије и часописи о 

академском писању који су новијег датума (задњих 20 година). 

 

Веб (WEB) портали о академском писању. 
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1. Први колоквиј – Приказ прочитане књиге (К1) – 0-30 бодова 
 

Студент бира једну књигу (не старију од десет година) из области предшколског васпитања и 

образовања, чита је и пише приказ те прочитане књиге. Обим приказа (без уводне странице) је 

од четири до шест страница текста (Times New Roman, 12 pt, ћирилица или латиница, нормални 

проред). За написани приказ студент мора доставити доказ како и у ком међународном или 

националном часопису планира доставити исти за публиковање. Приказ са доказом планираног 

публиковања треба доставити најкасније у осмој седмици актуелног семестра. 

 

БОДОВАЊЕ: 

10 бодова – приказ који је доминантно информативног и прескриптивног карактера, 

16 бодова – приказ који је информативног и врло мало компаративног карактера са сличном 

књигом, 

20 бодова – приказ који је информативног и врло мало компаративног карактера са више сличних 

књига, 

25 бодова - приказ који је информативног и  оптимално компаративног карактера са више 

сличних књига и 

30 бодова - приказ који је информативног, оптимално компаративног и критичког карактера са 

више сличних књига. 

 

Студент је положио колоквиј ако освоји 16 или више бодова. 

 

1. Други колоквиј – Прегледни научни рад (К2) – 0-30 бодова 

 

Студент бира једну тему (која је повезана са темом планираног завршног «мастер» рада) из 

области предшколског васпитања и образовања, чита домаћу и страну литературу и пише 

прегледни рад. Обим прегледног рада (без уводне странице) је од шест до десет страница текста 

(Times New Roman, 12 pt, ћирилица или латиница, нормални проред). За написани рад студент 

мора доставити доказ како и у ком међународном или националном часопису планира доставити 

исти за публиковање. Прегледни рад са доказом планираног публиковања треба доставити 

најкасније у задњој (15) седмици актуелног семестра. 

 

БОДОВАЊЕ: 

 

10 бодова – рад у којем се студент позива на мање од десет извора, 

16 бодова – рад у којем се студент позива на десет до 15 извора, 

20 бодова – рад у којем се студент позива на 15 или више извора, 

25 бодова – рад у којем се студент позива на 15 или више извора, од чега три до пет извора на 

неком од страних језика и 

30 бодова – рад у којем се студент позива на преко 20 извора, од чега најмање десет страних 

извора и гдје се јасно уочавају разлике лично студентовог писања у односу на 

цитирање и/или парафразирање других аутора. 

 

Студент је положио колоквиј ако освоји 16 или више бодова. 
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3. Присуство и активност на настави (ПАН) – 0-10 бодова: 

 

 

Студент који неоправдано изостане четири и више пута са наставе не може приступити 

завршном испиту, 

Студент који неоправдано изостане три пута са наставе добија 6 бодова, 

Студент који неоправдано изостане два пута са наставе добија 7 бодова, 

Студент који неоправдано изостане једанпут са наставе добија 8 бодова и 

Студент који је био цијело вријеме на настави добија 9 или 10 бодова. 

 

 

4. Завршни усмени испит – (ЗУИ) – 0-30 бодова: 

 

На Завршном усменом испиту присуствују сви студенти који су претходно испунили своје 

обавезе (учествовали у настави и урадили оба колоквија). Студенти се у форми питања и 

одговора испитују колико су успјешно стекли основна знања из академског писања. Поред тога 

студенти се испитују колико прате и познају међународну и националну периодику (књиге, 

зборници, часописи и сл.) и истраживања из области предшколског васпитања и образовања са 

освртом на академско писање.  

 

БОДОВАЊЕ: 

 

На испиту сваки студент добија три питања и евентуално још неколико потпитања. Одговор на 

свако од три питања се бодује са 0, 5 или 10 бодова у зависности од квалитета и аргументације 

одговора. 

 

 

 


