ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
доц. др Раде Кисић
Теолошки мастер програм, Систематско историјски модул
Предмет: Методологија научног рада уже струке
Група: Систематска
Фонд часова: I (зимски) семестар (2+2)
ЕСПБ: 4
Испит: усмени

Циљ предмета: Стицање теоријских знања о методологији и
техникама научно-истраживачког рада у систематском
богословљу. Овладавање умењем самосталног истраживања и
академског писања у овиру систематског богословља као и
овладавање умењем активног и продуктивног коришћења
научне литературе.
Исход предмета: Поседовање развијених стручних академских
компетенција у домену метогологије научног рада у области
систематског богословља и пратећих апликативних способности
у писању стручних и научних радова уз помоћ објективних
истраживачких метода и техника.
Предуслови: Уписане мастер студије.
Облик наставе: Интерактивна предавања, вежбе, консултације.
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће у групним
облицима рада (заједничким пројектима).
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће у
настави ‒ 30 поена; завршни испит ‒ 70 поена.
План курса/предмета

1. недеља
Уводне напомене. Излагање циља, исхода и садржаја предмета

2. недеља
Методологија научног рада – теоријски оквир
3. недеља

Бављење теологијом у одређеном друштвено-културном
контексту I
4. недеља
Бављење теологијом у одређеном друштвено-културном
контексту II
5. недеља
Циљ систематско-догматског рада
6. недеља
Методе истраживања у догматици
7. недеља
Одређивање и прецизирање проблема односно тема
8. недеља
Обрада проблема уз узимање у обзир историјско-критичке перспективе и сазнања других научних
дисциплина
9. недеља
Процењивање и разматрање резултата истраживања
10. недеља
Технике научно-истраживачког рада
11. недеља
Прикупљање и обрада грађе
12. недеља
Принципи академског писања
13. недеља
Структура и научно-критичка апаратура
14. недеља
Документарна подлога академског рада

15. недеља
Презентација научног рада
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